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تضحية 
الخلد ت�صهد الدنيا يف كل عام ح�صول ظاهرة 

ان�صانية  ال نظري لها ي�صرتك فيها ماليني 
املعمورة، ف�صال عن  انحاء  الب�صر من خمتلف 

م�صاركة العامل املالئكي املجهول عند الب�صر، الحياء 
ذكرى عظيمة �صاء اهلل لها ان ت�صتمر رغم انوف احلاقدين 

والطغيام  التجرب  ا�صكال  كل  تقاوم  ان  لها  و�صاء  واملنافقني، 
وكل حماوالت ايقافها ومنعها وطم�صها �صواء من الناحية الفكرية او 

باال�صاليب القمعية وغريها مما اجتهد اعداء اأهل البيت على ابتكاره والتفنن 
فيه.

انها ذكرى زيارة االمام احل�صني -عليه ال�صالم- يوم االربعني التي �صحت دعوة 
اأئمة الهدى -عليهم ال�صالم- على اأدائها باأي حال ممكن، ولهذا تزخر هذه 
الزيارة ب�صتى انواع ال�صور املبهرة للعيون واملحرية للعقول، اإذ ال يتوانى حمب 
الهل البيت -عليهم ال�صالم- او موال اإال وقد و�صعها يف راأ�س اولويات حياته 
وينتظر قدومها بفارغ ال�صرب ، والكل قد بذل يف �صبيل احيائها ما ميلك من 

جهد اأو مال.
ت عقول املخالفني هو ذلك ال�صر الذي جعل من   وان من بني االمور التي حريرّ
هذه الزيارة حت�صل على هذا اخللود يف ال�صمائر قبل الكتب والدفاتر ، و�صر 
مقاومتها لكل حماوالت التعطيل او الت�صويه، وكيف ان اجلهود واالموال التي 

بذلت يف �صبيل ايقاف متددها وا�صتمرارها ذهبت ادراج الرياح.
ومن املوؤكد ان اجلواب خاف على املخالفني النهم ال يرون ابعد من اقدامهم وال 
يدركون كنه ما قدمه االمام احل�صني -عليه ال�صالم- يف �صبيل نيل مر�صاة اهلل  
-تعاىل- والطاعة التامة للم�صيئة االلهية حتى ليخيل للبع�س ان االمام احل�صني 

عليه كان قلبه من الق�صاوة اىل درجة ان يقدم فلذات قلبه للموت فيما 
كان مبقدروه ان يدراأ عنهم ذلك بكلمة واحدة يقولها وينتهي االمر، 

ولكنهم جهلوا ان يف هذه الكلمة موت دين اهلل  وانطما�صه اىل 
االبد اوال، ون�صوا او تنا�صوا اأن مر�صاة اهلل عند االمام 

احل�صني -عليه ال�صالم- اأعزرّ من ولده ونف�صه وكل 
ما يف الدنيا، ولهذا نفذ امل�صيئة االلهية حتى النهاية 

وبكل تفا�صيلها من ا�صغرها وحتى اكربها دون امتعا�س او 
اعرتا�س او ت�صاوؤل عن اال�صباب حتى!!!

-عليه  احل�صني  االم��ام  ان  هل  هو  هنا  طرحه  ينبغي  ال��ذي  وال�صوؤال 
ال�صالم- يف ت�صحيته الكربى تلك كان يروم احل�صول على جائزة 

كان  اأن��ه  اأم  -ت��ع��اىل-  اهلل  من  معينة 
يقوم بتكليفه فقط؟ وال �صك ان اجلواب 
الدقيق وال�صائب ان االمام كان يقوم بتكليفه 
الرباين ال غري وما كان يبحث عن فوز او جائزة بل 
كان همه هو الطاعة التامة واخل�صوع التام لالرادة االلهية.
وهنا قد يرد ت�صاوؤل اآخر اأال وهو: هل كان االمام احل�صني -عليه 
ال�صالم- يعلم بجدوى ما يقدمه من ت�صحيات  للحفاظ على الدين 
الرباين احلق؟ وان من املوؤكدات بح�صب االحاديث الكثرية الواردة عن اأئمة 
اهل البيت عليهم ال�صالم ان االمام احل�صني كان مدركا متاما ان بقاء ودميومة 
دين جده امل�صطفى )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( يف هذه الت�صحية، كما انه 
الدين  الت�صحية من �صبل الحياء جذوة  ملا �صتخطه هذه  كان عامال ومدركا 

اال�صالمي احلق كلما حاول االعداء النيل منها.
وبعد كل هذا فان اهلل -تعاىل- رغم انه اعطى االمام احل�صني -عليه ال�صالم- 
اعلى مراتب اجلنان حيث جعله واخاه االمام احل�صن -عليهما ال�صالم- �صيدي 

�صباب اهل اجلنة.
 ولكنه اعطاه اخللود يف الدنيا اأي�صا عرب احياء ذكراه يف العديد من املنا�صبات 
التي توؤجج يف النفو�س املوؤمنة ذكره وذكرى الفاجعة االليمة واجلرمية الكربى 
التي ارتكبت اأ�صالة يف حق جده امل�صطفى )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( قبل ان 
تكون بحقه، حيث ان االمة قتلت من قال فيه الر�صول االكرم) ح�صني مني واأنا 

من ح�صني( فكان القتل للنبي )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( اأوال واآخرا.
اليوم هما منا�صبتا ذكرى  التي خلرّد ذكرها اىل  املنا�صبات  وان من بني اهم 
العا�صر من املحرم وارتكاب  يوم  ال�صالم- يف  م�صرع االمام احل�صني -عليه 
اعظم جرم بحق االن�صانية بقتله وقطع راأ�صه ال�صريف، واملنا�صبة الثانية 

ذكرى زيارته يوم االربعني امل�صماة اي�صا بذكرى مرد الروؤو�س: 
قم جدد احلزن يف الع�صرين من �صفر

                                        ففيه ردت روؤو�س االآل للحفر!
لقد قدم االمام احل�صني هلل الواحد اخلالد كل ما 
ميلك، فجزاه اهلل -تعاىل- باخللود يف الدنيا بذكراه 
الطاهر  مرقده  وب�صموخ  زيارته  على  العظيمة  وباالثابات 
ولهفة النفو�س املوؤمنة واملحبة اليه والبكاء عند ذكر م�صيبته ، 

ف�صال عن فوزه -عليه ال�صامل- يف االآخرة بجنان اخللد.
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ال�صعبي  احل�صد  لدعم  العليا  اللجنة  توا�صل 
مبا�صرة  وبتوجيهات  ال�صيعي  الوقف  ديوان  يف 
املو�صوي،  عالء  ال�صيد  الديوان  رئي�س  قبل  من 
وجرحى  ال�صهداء  ع��وائ��ل  طلبات  با�صتقبال 
حمافظات  جميع  من  املقد�س  ال�صعبي  احل�صد 

العراق ومن خمتلف ف�صائل احل�صد.
رئي�س  ان  الديوان:  يف  اعالمي  م�صدر  وذك��ر   
اأعدادا  ا�صتقبل  ال�صيخ طاهر اخلاقاين  اللجنة 
واجلرحى  امل�صحية  العوائل  ه��ذه  م��ن  كبرية 
عدد  مل�صاكل  �صماحته  وا�صتمع   ، املجاهدين 
ه العاملني يف اللجنة ل�صرورة تذليل  منهم ووجرّ
جميع العقبات والروتني من اجل ت�صهيل تنظيم 
ملفاتهم يف اللجنة ، كما وجه �صماحته ب�صرف 
باالإ�صافة  املالية  امل�صاعدات  من  جديدة  دفعة 
اىل اإر�صال عدد اآخر منهم للعالج داخل وخارج 

العراق . 
اأثناء حديثه  ال�صيخ اخلاقاين  كما نقل �صماحة 
مع هوؤالء امل�صحني �صالم ودعاء �صماحة رئي�س 
ديوان  وحر�س  املو�صوي  عالء  ال�صيد  الديوان 
ويف  منهم  قريبا  يكون  ان  على  ال�صيعي  الوقف 
اجلدير  وم��ن   . ال��ظ��روف  جميع  يف  خدمتهم 

بالذكر ان اللجنة العليا لدعم احل�صد ال�صعبي 
يف ديوان الوقف ال�صيعي تقدم اأنواع امل�صاعدات 
واجلرحى  ال�صهداء  لعوائل  والعينية  املالية 
باالإ�صافة  وخ��ارج��ه  ال��ع��راق  داخ��ل  وعالجهم 
لقوات  اللوج�صتي  واالإ�صناد  الدعم  تقدمي  اىل 

احل�صد ال�صعبي يف خمتلف قواطع القتال .

ا�صتقبل معايل رئي�س ديوان الوقف ال�صيعي �صماحة ال�صيد عالء املو�صوي 
ال�صاعري  �صالح  الدكتور  العراق  يف  اال�صالمي  التعاون  منظمة  �صفري 
ومنظمة  ال�صيعي  الوقف  دي��وان  بني  التعاون  تعزيز  �صبل  معه  وبحث 

التعاون اال�صالمي.
�صماحة  جهود  ب��ارك  ال�صاعري  ان  الديوان  يف  اعالمي  م�صدر  وذك��ر 
وقوف  واكد على  ال�صيعي  الوقف  تطوير عمل  املو�صوي يف  ال�صيد عالء 
منظمة التعاون اال�صالمي مع ابناء ال�صعب العراقي بكل اطيافه ل�صد 
الهجمة اجلبانة التي يتعر�س لها العراق من قبل اجلماعات االرهابية، 

وبني ال�صاعري عن اعتزاز املنظمة بالعراق كع�صو مهم وفعال فيها.
واكد  الكرمي  بال�صيف  املو�صوي  عالء  ال�صيد  �صماحة  رحب  جهته  من 
ال�صورة  وت�صويه  تزييفها  ب�صبب  وتو�صيحها  احلقائق  نقل  اهمية  على 

احلقيقية ملا يحدث على ار�س الواقع.
اال�صالم  �صالح  يف  هو  للم�صلمني  اجتماع  كل  ان  اىل  املو�صوي  وا�صار 
واهله ويجب ان يكون هذا االجتماع بعيدا عن اي اجندة خارجية وغري 

م�صي�صة . 

يواصل استقبال طلبات عوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي المقدس

يستقبل سفير منظمة التعاون االسالمي في العراق

ديوان الوقف الشيعي

رئيس ديوان الوقف الشيعي
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ألمان يتبركون بـ)العربي العظيم( 

ويتوسلون به لقضاء حوائجهم
�صرح مدير متحف العتبة احل�صينية املقد�صة عالء احمد �صياء الدين  
يف  خا�س  جناح  �صمن  �صارك  املقد�صة  احل�صينية  العتبة  متحف  " ان 
احلكومة  من  دعوة  على  بناء  ذلك  جاء  االملانية  كولن  مدينة  معر�س 
متمثال  العراق  منها  دولة   16 مب�صاركة  كولن  مدينة  متحف   �� االملانية 

مبتحف العتبة احل�صينية املقد�صة ".
وبني " ت�صمنت م�صاركتنا عر�س ن�صخة م�صابهة ل�صباك �صريح االإمام 
احل�صني )عليه ال�صالم( الإتاحة الفر�صة  للزائر لكي يطلع على ال�صباك 

ال�صريف".
يف  احل�صني  االم��ام  �صباك  متحف  لن�صب  االول  ي��وم  "منذ  وا���ص��اف 
قبل  من  ب�صكل مميز  الزوار  توافد  اجلناح  �صهد  االملانية  كولن  مدينة 
ق�صا�صات  هناك  ان  ولوحظ  اجلن�صيات  ومبختلف  االمل��اين  اجلمهور 
حتمل  وهي  ال�صالم(  احل�صني)عليه  االمام  �صباك  داخل  رميت  ورقية 
امنيات ا�صحابها ان تتحقق بربكة ذلك العربي العظيم )�صيد ال�صهداء 
االمام احل�صني عليه ال�صالم ( وقد تزايدت خالل اليومني االوراق التي 

كتبت بها اماين النا�س التي يرجون من �صاحب ال�صباك حتقيقها بف�صل 
مكانته املقد�صة ومنزلته املحببة عند ربه.

عن  املتني،  حبل  ن��زار  ال�صيد  املقد�صة  العلوية  للعتبة  العام  االأم��ني  اعلن 
جاهزية مدن الزائرين التابعة للعتبة العلوية ال�صتقبال الزوار التي �صتقدم 
اىل النجف اال�صرف من داخل العراق وخارجه الحياء زيارة اربعني االمام 

احل�صني يف كربالء املقد�صة بالعراق.
واالجانب ومن  والعرب  العراقيني  الزائرين  ي�صارك ماليني  ان  املوؤمل  ومن 
بال�صري نحو كربالء املقد�صة مرورًا مبحافظة  للعراق  و بعيدة  دول جماورة 
يف  ال�صالم  عليه  احل�صني  االم��ام  اأربعينية  ذك��رى  الحياء  اال�صرف  النجف 

الع�صرين من �صهر �صفر القادم.
وقال ال�صيد حبل املتني "تفقدنا مدن الزائرين واال�صرتاحات الكربى التابعة 
للعتبة العلوية املقد�صة داخل وخارج احلدود االدارية ملدينة النجف االأ�صرف 
اأبي �صخري يف  الواقعة على طريق  مدينة )زائري االأمام احل�صن املجتبى( 

املدخل اجلنوبي للحدود االدارية ملدينة النجف االأ�صرف".
وا�صاف حبل املتني، "ن�صتطيع ان نعلن ان اأغلب مدن الزائرين واال�صرتاحات 
الكربى التابعة للعتبة العلوية املقد�صة والتي مت تاأهيل القدمي منها واإجناز 
اأبي عبد اهلل احل�صني القادمني  اجلديد منها هي جاهزة ال�صتقبال زائري 
الواقعة يف  الإحياء مرا�صم زيارة االأربعني، ومن تلك املدن مدينة الزائرين 

ي�صتمر  فيما  املعدة،  الكربى  واال�صرتاحات  املدن  وبقية  �صخري  اأبي  طريق 
العمل يف مدينة الزائرين يف الطريق احلويل ونامل اإجنازها قبل موعدها 

املحدد ال�صتيعاب جموع الزائرين".
موقعًا  �صخري  اأب��ي  يف  الزائرين  مدينة  موقع  "يعترب  العام  االم��ني  وتابع 
ا�صرتاتيجيًا فهي تقع يف املدخل اجلنوبي ملدينة النجف االأ�صرف وهو املدخل 
نقطة  اأنها  عن  ف�صال  الزائرين،  الأغلب  واالإي��اب  الذهاب  ونقطة  الرئي�صي 
مرا�صم  من  االنتهاء  بعد  الزائرين  من  املليونية  اجلموع  لتفويج  االنطالق 
الب�صرة  ب��اجت��اه  اجلنوبية  املحافظات  م��ن  القادمني  خ�صو�صًا  ال��زي��ارة 
والنا�صرية والديوانية والزائرين القادمني من خارج العراق عرب و�صوال اىل 

احلدود العراقية – االإيرانية".
الزخم  تخفيف  يف  دور  املا�صي  العام  يف  للمدينة  " كان  املتني  حبل  وق��ال 
اإذ  اال�صرف  النجف  مدينة  وعلى  العتبة  على  املليونية  اجلموع  وا�صتعياب 
 ، وطعام  مبيت  من  لهم جميع اخلدمات  ووفرت  الزائرين  اآالف  ا�صتوعبت 
ت�صم  كبرية  بنايات   5 على  اأبي �صخري  الزائرين يف  مدينة  وكذلك حتتوي 

400 غرفة جمهزة بجميع �صبل الراحة..

العتبة العلوية المقدسة
تعلن جاهزية مدنها الستقبال الماليين من زائري االربعين
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اخبار وتقاريراخبار وتقارير

العتبة الحسينية المقدسة 

ترعى مؤتمر اإلصالح الحسينيّ الدولي األوّل
للدرا�صات  االأن��ب��ي��اء  وارث  موؤ�ص�صة  اق��ام��ت 
 / الكوفة  جامعة  م��ع  بالتعاون  التخ�ص�صية 
كلية الرتبية وبرعاية العتبة احل�صينية املقد�صة 

ل.  موؤمتر االإ�صالح احل�صينيرّ الدويل االأورّ
املوؤمتر ح�صره املتويلرّ ال�صرعيرّ للعتبة احل�صينيرّة 
�صة �صماحة ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي  املقدرّ
وباحثون  املو�صوي  جعفر  ال�صيد  العام  واأمينها 

وخمت�صون و�صخ�صيات دينية واكادميية.
ملوؤ�ص�صة  الن�صوي  للفرع  العام  املن�صق  وقالت   
اليا�صري: ن�صعى  وارث االأنبياء الدكتورة مرمي 
الديني  التوا�صل بني اجلانب  و  التعاون  لتوثيق 
اجل��ان��ب  م��ع  امل��ق��د���ص��ة  للعتبات  امل��وؤ���ص�����ص��ات��ي 
بادرت  وقد  العراقية  اجلامعات  يف  االأكادميي 
التخ�ص�صي  امل�صروع  هذا  مثل  لتبني  املوؤ�ص�صة 
االإم���ام  بنه�صة  ال��ت��ع��ري��ف  يف  ي�صاهم  ال���ذي 

احل�صني عليه ال�صالم. 
�صارك  ا�صتمر يومني  الذي  املوؤمتر   : ان  وبينت 

تقييم  واأم��ا  بحثا،   57 قبول  مت  بحثا   96 فيه 
اأ���ص��ا���س اجل��ان��ب العلمي  ال��ب��ح��وث ف��ه��و ع��ل��ى 
للبحث وجودة فكرته واأ�صالتها و�صبك االأ�صلوب 
واملعلومة املوجودة يف البحث و كذلك يجب اأن 
املطروحة  املوؤمتر  مو�صوعات  و  اأب��واب  تنا�صب 

�صابقًا.
اجلمهورية  م��ن  ال��ب��اح��ث��ة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
ر�صتم  رق��ي��ة  ال��دك��ت��ورة  االي��ران��ي��ة  اال�صالمية 
كان  به  �صاركت  ال��ذي  البحث  ان   : ملكي  ب��ور 
مبادئ  حتقيق  يف  احل�صينية  الثورة  دور  لبيان 
والإبراز   ، وامل�صاواة  والعدل  واحلقوق  يات  احلررّ
بها  انطلق  وال��ت��ي  احل�صينية  النه�صة  اهمية 
االمام لي�صحح االو�صاع يف البالد، ويعيد لالمة 
ما فقدته من مقوماتها وذاتيتاها وان االمام مل 
امامه  انقطعت  ان  بعد  اإال  الثورة  على  يقدم 
ا�صالح  يف  له  اأمل  كل  وانقطع  الو�صائل  جميع 
املنعطفات  يف  ال�صلوك  من  وانقاذها  االم��ة، 

بالت�صحية  اإال  لالإ�صالح  طريق  ال  ان��ه  فايقن 
بها احلياة،  تتغري  التي  احلمراء، فهي وحدها 
وترتفع  من خاللها راية احلق عاليا يف االر�س.
ف��اع��ال من  ح�����ص��ورا  �صهد  امل��وؤمت��ر  ان  ُي��ذك��ر 
جامعة  الكوفة،  جامعة   ( العراقية  اجلامعات 
الب�صرة،  جامعة  ق��ار،  ذي  جامعة  ك��رب��الء، 
جامعة  ب��غ��داد،  جامعة  امل�صتن�صرية،  جامعة 
كلية  املثنى،  جامعة  دي���اىل،  جامعة  مي�صان، 
ال�����ص��الم ) حمافظة  ع��ل��ي��ه  ال��ك��اظ��م  االإم�����ام 
كلية  اجل��ام��ع��ة،  االإ�صالمية  الكلية  وا���ص��ط(، 
الطو�صي( و كذلك متيز بح�صور دويل )مركز 
االآداب  كلية  الكويت،  /دولة  االإ�صالمية  العلوم 
و العلوم االإن�صانية /اجلامعة اللبنانية، جامعة 
املتحدة  ال��والي��ات  ال��رتب��ي��ة/  كلية  واي��وم��ن��غ/ 
 / ال�صالم  عليها  الزهراء  جامعة  االأمريكية، 

اجلمهورية اال�صالمية ايران (.
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اتنا االأمنيرّة  تزامنًا مع معارك ال�صرف التي تخو�صها قورّ
من اأجل حترير اأرا�صي العراق وما لالإعالم من دوٍر 
الدرا�صات  كليرّة  اأقامت  املعارك  هذه  يف  وموؤثرّر  كبري 
والتعليم  الرتبية  لق�صم  التابعة  اجلامعة  االإن�صانيرّة 
ال�صبت  �صباح  �صة  املقدرّ ا�صية  العبرّ العتبة  يف  العايل 
ل�)29ت�صرين  املوافق  م احل��رام 1438ه���(  )27حم��ررّ
االأورّل 2016م( ندوًة علميرّة بعنوان: )دور االإعالم يف 
االإعالم  اأ�صاتذة  االإره��اب( مب�صاركة نخبٍة من  دحر 
بهدف ت�صليط ال�صوء على الدور الكبري لالإعالم يف 
مواجهة االإ�صاعات واالأفكار االإرهابيرّة املنحرفة ونقل 

ال�صورة احلقيقيرّة للعامل.
الكليرّة  يف  املنا�صبات  قاعة  على  اأُقيمت  التي  الندوة 
بحثيرّة  مبحاور  بحوث  ة  ع��درّ فيها  ُط��ِرح��ت  امل��ذك��ورة 
العراقيرّة  املحافظات  خمتلف  من  الأ�صاتذٍة  خمتلفة 

وكانت كاالآتي:
ف  التطررّ مواجهة  يف  االإع���الم  )دور  االأورّل:  البحث 

واالإرهاب( لالأ�صتاذ الدكتور علي �صمخي.
البحث الثاين: )االإره��اب اخلفيرّ واأثره على املجتمع 

( لالأ�صتاذ امل�صاعد عدنان حامد علوان. العراقيرّ
واآثاُرها  االإره��اب��يرّ  االإع��الم  )و�صائل  الثالث:  البحث 
االأ�صتاذ  بني  م�صرتك  بحٌث  املجتمع(  على  الفكريرّة 

حيدر جميل العبودي واالأ�صتاذة فزارة كاظم.
�صبكات  )دور  ال���راب���ع:  ال��ب��ح��ث 
ن�صر  يف  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل 
الكاظم  عبد  لالأ�صتاذ  االإره��اب( 

�صوير.
اىل  جميعها  البحوث  ق��ت  وت��ط��ررّ
التاأثري  يف  ودوره  االإع��الم  ية  اأهمرّ

على الدول و�صعوبها واالآث��ار املرتترّبة على ا�صتخدامه 
العنف  ون�صر  فة  املتطررّ االأف��ك��ار  ب��ثرّ  يف  ��ًا  اأخ��الق��يرّ ال 
بع�س  ِقَبل  من  واالإره��اب  الكراهيرّة  لثقافة  والرتويج 
و�صائل االإعالم واملواقع االإلكرتونية )مواقع التوا�صل 

االجتماعي(.
واخُتِتَمت هذه الندوة بجملٍة من االأ�صئلة واال�صتف�صارات 
بدورهم  الباحثون  ق��ام  وق��د  احلا�صرين  جانب  من 

باالإجابة عنها وتو�صيح ما يلزم تو�صيحه.

ل�)20ت�صرين  املوافق  احل��رام 1438ه����(  م  ي��وم  اخلمي�س )18حم���ررّ انطلق ع�صر 
االأورّل 2016م( موؤمتر االأربعني االإعالميرّ االأورّل الذي ُتقيمه وترعاه العتبة احل�صينيرّة 
�صة، حتت عنوان )االإعالم والقيم االإن�صانية يف زيارة االأربعني( وقد اأُقيم على  املقدرّ

ة يومني. قاعة خامت االأنبياء)�صلى اهلل عليه واآله( و�صي�صتمررّ ملدرّ
مًا  وا�صتهل افتتاح املوؤمتر بتالوة اآيات من الذكر احلكيم وقراءة �صورة الفاحتة ترحرّ
�صة �صماحة  على اأرواح �صهداء العراق، ثمرّ كلمُة املتويلرّ ال�صرعي للعتبة احل�صينيرّة املقدرّ
ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي قال فيها:ال يخفى ما لالإعالم من دور اأ�صا�صي وجوهري 
ال�صبهات عن احلق  للنا�س ودفع  والك�صف عنها وتو�صيحها  التعريف باحلقائق  يف 
وك�صف التزييف والت�صليل الذي يقوم به العدو، ولالإعالم دور مهم يف �صناعة الراأي 

العام واترّخاذ املواقف احلقة.
ر  وتابع: وحيث اأنرّ زيارة االأربعني ملا لها من امل�صاركة العاملية الوا�صعة من جهة وتطورّ
و�صائل االترّ�صال من جهٍة اأخرى، ولكون املمار�صني لهذه ال�صريعة قد اأ�صبح لهم تواجد 
�صيا�صي وثقايف وفكريرّ وعقائدي لي�س يف العراق فح�صب بل على م�صتوى دول و�صعوب 
هذه  �صورة  ت�صويه  الوقت  نف�س  ويف  احلقائق  يحاولون حجب  اأع��داء  ولهم  العامل، 
املمار�صات اأو على االأقلرّ منع و�صولها وبيان �صمورّها، لكلرّ تلك االأ�صباب اأ�صبح لزامًا 
علينا وعلى االإخوة يف الو�صط االإعالمي االهتمام بهذا االأمر وطرح اخُلَطط االإعالميرّة 
ة واملوادرّ االإعالميرّة املُراد توجيهها للعامل بكلرّ �صفافيرّة  املنا�صبة لتحقيق االأهداف املهمرّ
وو�صوح، وعلى االإخوة االإعالميرّني اأي�صًا الدخول يف تفا�صيل حياة ال�صهداء امللبرّني 

دوا مبادئ ثورة االإمام احل�صني)عليه ال�صالم(. لنداء املرجعيرّة الُعليا الذين ج�صرّ
العراق  ب�صرب  فيها  تغنرّى  ال�صفار  علي  لل�صاعر  �صعريرّة  ق�صيدٌة  بعدها  جاءت  ثم 

يات واالإرهاب على مدى الع�صور واالأزمان  وتاريخه العريق و�صموده يف مواجهة التحدرّ
�صة لالأنبياء واالأولياء، كما تغنرّى باحلبرّ والع�صق الكبري  ه من اأ�صرحٍة مقدرّ وما ي�صمرّ

الذي يحمله اأتباع اأهل البيت لالإمام احل�صني)عليه ال�صالم(.
ثم األقى رئي�س اللرّجنة التح�صرييرّة للموؤمتر ال�صيد اف�صل ال�صامي كلمة بني فيها: "اإنرّ 
ت بن�سرّ  زيارة االأربعني هي اإحدى زيارات �صيرّد ال�صهداء)عليه ال�صالم( التي ُخ�صرّ
ها متيرّزت عن باقي الزيارات لكونها تاأتي  ة االأطهار)عليهم ال�صالم( لكنرّ من االأئمرّ
ًة وعاطفيرّة بالغة لذكرى عودة ال�صبايا لزيارة االإمام احل�صني  موا�صاًة وم�صاركًة �صعوريرّ
واأهل بيته واأ�صحابه يف كربالء، ونحن نرى باأمرّ اأعيننا ما و�صلت اليه زيارة االأربعني 
يف اأيرّامنا هذه واإ�صرار النا�س على بقائها واحلفاظ عليها واال�صتعداد للت�صحية يف 

�صبيلها.
�صيرّد  اىل  متطلِّع  وه��و  ال��زي��ارة  ه��ذه  ن��راه يف  ال��ذي  املليوين  احل�صد  اإن  واأو���ص��ح: 
ته التي ذابت وان�صهرت لُي�صاغ  ال�صهداء)عليه ال�صالم( قد تنازل عن عنوانه وهويرّ
منها عنوانان فقط هما: زائر احل�صني وخادم زائر احل�صني، اإذن نحن اأمام مظهر 

اإن�صاين نادر على وجه االأر�س.
قناة  مديُر  العي�صاوي  ا�س  عبرّ االأ�صتاذ  األقاها  االإعالميرّة  �صات  املوؤ�صرّ كلمُة  ثمرّ جاءت 
ية توثيق زيارة االأربعني وت�صليط ال�صوء  د فيها على �صرورة واأهمرّ الفرات الف�صائيرّة واأكرّ
دًا على �صرورة نقلها للعامل ب�صكٍل  ًا ال يوجد مثيٌل له، موؤكرّ عليها لكونها حدثًا تاريخيرّ

دقيق.
واختتم املوؤمتر بَعْر�س فيلم ق�صري عن زيارة االأربعني وما ُيرافقها من م�صري مليوين 

م على مدرّ الب�صر للزائرين الكرام. وَخَدمات كبرية ُتقدَّ

اخبار وتقاريراخبار وتقارير

االربعين اإلعالمي االول في كربالء

تُناقش دور اإلعالم في دحر اإلرهاب بندوةٍ علميّة

انطالق مؤتمر

كّليُة الدراسات اإلنسانيّة الجامعة

9 �صفر اخلري � 1438 ه�



الجمـــــــــعةشـــــــذرات • الشيخ عبد المهدي الكربالئي
• المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة )دام عزه(

الكربالئي  امل��ه��دي  عبد  ال�صيخ  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  تلى 
املوافق  24/���ص��وال/1437ه���  يف  اجلمعة  ل�صالة  الثانية  اخلطبة  خ��الل 
2016/7/29م االآية الكرمية: )ال َي�ْصَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمْن امْلُوؤِْمِننَي َغرْيُ اأُْويِل 
ُ امْلَُجاِهِديَن  َل اهللَّ ِ ِباأَْمَواِلِهْم َواأَنُف�ِصِهْم َف�صَّ َرِر َوامْلَُجاِهُدوَن يِف �َصِبيِل اهللَّ ال�صَّ
َل  َوَف�صَّ �ْصَنى  احْلُ  ُ اهللَّ َوَعَد  َوُكالًّ  َدَرَجًة  اْلَقاِعِديَن  َعَلى  نُف�ِصِهْم  َواأَ ِباأَْمَواِلِهْم 

ُ امْلَُجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن اأَْجرًا َعِظيمًا )95(– �صورة الن�صاء-. اهللَّ
االآيات  من  ال�صريفة  الن�صو�س  مت  عظرّ لقد  الكربالئي"  ال�صيخ  واأ�صاف 
القراآنية واأحاديث املع�صومني )عليهم ال�صالم( �صاأن املجاهدين وجعلت 

لهم املنزلة الفريدة واالأجر العظيم..
- فعن ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(: فوق كل ذي بررّ بررّ حتى 

. يقتل يف �صبيل اهلل فاإذا قتل يف �صبيل اهلل فلي�س فوقه بررّ
املتو�صلون  به  تو�صل  ما  اأف�صل  ان  ال�صالم(:  )عليه  املوؤمنني  اأمري  وعن   -
اىل اهلل �صبحانه وتعاىل االميان به وبر�صوله واجلهاد يف �صبيله فانه ُذروة 

اال�صالم.
م�صامعكم حكاية رجل من رجال معركة  الكربالئي" اأق�سُّ على  واأو�صح 
اجلهاد للدفاع عن العراق ومقد�صاته – قد ختم اهلل تعاىل له بال�صهادة 
يف �صبيله.. حتمل ق�صته مبادئ �صامية يف اجلهاد والت�صحية وااليثار من 
اجل هذا الوطن وعزة اأهله ويح�صن بنا ان نتوقف عند تلك املبادئ والقيم 

لن�صتلهم منها درو�صًا مل�صرية حياتنا احلا�صرة.. 
الق�صة باخت�صار هي ان مواطنا ب�صيطا ال ميلك �صيئًا من الدنيا غري زوجة 
�صاحلة وثالثة من االأوالد ال�صغار ولكنهم جميعًا مر�صى.. خرج من داره 
على  ا�صتوقف  القتال-  �صاحات  اىل  متوجهًا  كاهله  اأثقلت  همومًا  حاماًل 
وحب  اخللق  بدماثة  وعرفوه  عا�صروه  الذين  جريانه  احد  الطريق  قارعة 
بوالديه  اإياه  الب�صيط جاره مو�صيًا  املواطن  ليودع هذا  االآخرين  م�صاعدة 

امل�صنني واأطفاله..."
اأيام من  وتابع" لقد �صارع هذا البطل اىل �صاحات اجلهاد حتى نال بعد 
القتال ال�صاري مع ع�صابات داع�س و�صام ال�صرف والعزة والكرامة و�صام 
ال�صهادة، تاركا وراءه زوجة موؤمنة �صابرة واأطفااًل ثالثة مر�صى م�صتخلفًا 

اهلل تعاىل عليهم لتقررّ عينه بلقياهم يف مقعد �صدق عند مليك مقتدر.. 
ويف املقابل – ولالأ�صف- هنالك اآخرون ما زالوا يلهثون وراء االمتيازات 
الدنيوية وي�صعون اىل املزيد من املنافع املادية يف حني كان املتوقع ان يكون 

فيهم – يف احلد االأدنى �صبه- بهوؤالء الكرام يف العطاء والت�صحية.."

خطبة  خالل  ال�صايف  احمد  ال�صيد  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قال 
اجلمعة يف 5/ 8/ 2016 املوافق 1 ذي القعدة 1437" اأنقل لكم كالمًا 
واالآي��ات  االأر���س  بعمارة  يتعلق  مبا  ال�صالم(،  )عليه  املوؤمنني  اأمري  عن 
َن االأَْر�ِس َوا�ْصَتْعَمَرُكْم ِفيَها(، فاأعلمنا  ن�َصاأَُكم ِمرّ التي نزلت ب�صاأنها: )ُهَو اأَ
مبا  ملعاي�صهم  �صببًا  ذلك  ليكون  بالعمارة،  النا�س  اأمر  قد  اأنه  �صبحانه 
�صاكل ذلك مما جعله اهلل  وما  والثمرات  احَلب  االأر���س من  يخرج من 

تعاىل معاي�س اخللق.
االأ�صرت:  مالك  اإىل  كتابه  من  اآخ��ر  ن�س  يف  اأي�صًا  املوؤمنني  اأم��ري  وق��ال 
)وتفقد اأمر اخلراج مبا ي�صلح اأهله، فاإن يف �صالحهم و�صالحه �صالحا 
اإال بهم، الأنرّ النا�س كلرّهم عيال على  ملن �صواهم، وال �صالح ملن �صواهم 
اأب��ل��غ م��ن نظرك يف  االأر����س  واأه��ل��ه. وليكن نظرك يف ع��م��ارة  اخل���راج 
اخلراج  طلب  ومن  بالعمارة،  اإال  يدرك  ال  ذلك  الأن  اخل��راج  ا�صتجالب 

بغري عمارة اأخرب البالد واأهلك العباد، ومل ي�صتقم اأمره اإال قليال(.
واأو�صح ال�صيد ال�صايف" ال يخفى على االأخوة االأعزاء اأن هناك مبحث 
اإىل  الدخول  واأي�صًا  الطاقات،  جميع  ا�صتثارة  على  املقد�س  ال�صارع  من 
تهيئة م�صتلزمات املعي�صة، ولعلَّ بع�س االآيات القراآنية ت�صري اإىل ال�صرب 
العام  بعنوانه  العمل  العام، وهذا  بعنوانه  العمل  اإ�صارة اىل  االأر���س،  يف 
مقومات  اأو من  املجتمع  مقومات  ومقوم من  الفرد،  مقومات  مقوم من 
الدولة، ولذلك كانت االأر�س هي حمط اخلريات دائما واإىل يومنا هذا، 
)عليه  املوؤمنني  واأم��ري  املعيبة،  االأم��ور  من  ا�صتثمار  بال  االأر���س  وت��رك 

د االأر�س. ع بع�س والته عندما جررّ ال�صالم( لعلرّه قررّ
الذي  والن�س  جم��ااًل،  يعطه  مل  ال�صالم(  )عليه  علي  االإم��ام  وقال" ان 
فيكون  بالعمارة  اأمرهم  قد  اأنه  وتعاىل  �صبحانه  )فاأعلمنا  قال:  قراأناه، 
ذلك �صببًا ملعاي�صهم، والحظوا اأخواين الدقة يف التعبري، والقراآن الكرمي 
يقول: )اأن�صاأكم من االأر�س وا�صتعمركم(، فاالإن�صان اإذا مل يعمر االأر�س 
واأخزيت  "لقد ع�صيت  ال�صالم(:  )عليه  االإمام  يقول  كما  يكون  حقيقة 
وخذلت" وهذا التعمري مبنيرّ على معاي�س النا�س واأرزاق النا�س هي قائمة 
على اإعمار االأر�س، وعمارة االأر�س ال �صك حتتاج اإىل اأنا�س يقدرون على 

هذا االمر.

اأطفااًل مر�سى  املرجعية متّيز بني )�سهيد( ترك  الكربالئي: 
وبني الالهثني وراء املنافع! 

ال�سايف: �سرورة ا�ستثارة الطاقات لِعمارة االأر�س 
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• السيد احمد الصــــافيالجمـــــــــعةشـــــــذرات
• المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة )دام عزه(

قال ممثل املرجعية الدينية العليا ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي بخطبة 
�صالة اجلمعة التي تالها يف �صحن احل�صيني يف 8/ذي القعدة/1437ه� 
ال�صالم(  االإمام علي )عليه  كتاب  ورد يف  املوافق 2016/8/12م" لقد 

ملالك اال�صرت ملا والرّه على م�صر:
امْلَ�َصاِكنِي  ِمَن  َلُهْم  ِحيَلَة  اَل  ِذيَن  الَّ ِمَن  ْفَلى  ال�صُّ َبَقِة  الطَّ يِف   َ اهللَّ  َ اهللَّ )ُثمَّ 

ًا(. َبَقِة َقاِنعًا َوُمْعرَترّ ْمَنى َفاإِنَّ يِف َهِذِه الطَّ َوامْلُْحَتاِجنَي َواأَْهِل اْلُبوؤْ�َصى َوالزَّ
برعاية  الطبقة  ه��ذه  اأف���راد  يف  اهلل  يتق  ب��اأن  ال�صالم(  )عليه  ي��اأم��ره 
ملا ذكره  املو�صوع وذلك  باأهمية  حقوقهم.. وتكرار لفظ اجلاللة م�صعر 
)عليه ال�صالم( من اأن هذه الطبقة من النا�س ال حيلة لهم اأي ال ميلكون 
و�صيلة لتاأمني حوائجهم، وذكر منهم امل�صاكني واملحتاجني واأهل البوؤ�صى 
من  احلال  و�صوء  البوؤ�س  يف  وقعوا  الذين  هم  البوؤ�صى  واأهل  والزمنى.. 
غري  املقعدون  اأي  بالزمانة  اأ�صيبوا  الذين  هم  والزمنى  الفاقة،  �صدة 

القادرين على العمل..
وتعبريه )عليه ال�صالم( بالطبقة ال�صفلى لي�س من اجل اأنهم اأدنى درجة 
واأمثالها ال يجعل  والفقر  واملر�س  ال�صعف  فان  اال�صالم  من غريهم يف 
االن�صان اأدنى درجة من غريه عند اهلل تعاىل وقال قال يف كتابه الكرمي 
)ان اأكرمكم عند اهلل اتقاكم( بل املق�صود انهم يف الطبقة الدنيا من 

ناحية املقدرة واالمكانية املعي�صية..
العناية بهوؤالء بقوله )عليه  ه )عليه ال�صالم( يف وجه احلكمة ملزيد  ونبرّ
ال�صالم( فان هوؤالء.. اأي ان هوؤالء الفقراء الذين يحتقرون بني النا�س 
اأحوج اىل االإن�صاف والعدل من غريهم، ولكنه اأكد على �صرورة اداء حق 
ِ يِف  اإِىَل اهللَّ َفاأَْعِذْر  اجلميع اليه بال فرق بني �صنف و�صنف فقال )َوُكلٌّ 
ِه اإَِلْيِه( اأي ادرّ حق جميع االأ�صناف من املحتاجني ليكون لك عذٌر  َتاأِْدَيِة َحقِّ

عند اهلل تعاىل حيث فو�س اأمرهم اليك وجعلك واليا عليهم..
ان  ن��ود  ال�صرح  ه��ذا  بعد  واالخ���وات  االخ��وة  الكربالئي" ايها  واأ���ص��اف 
الذين  البوؤ�صى  واأهل  املحتاجني  ابرز م�صاديق  ان من  النظر اىل  نلفت 
اأو�صى بهم االإمام )عليه ال�صالم( يف عهده واأكرثهم ا�صتحقاقًا للعناية 
ولكي  وق��راه��م..  مدنهم  عن  النازحون  هم  الوقت  ه��ذا  يف  والرعاية 
من  املواطنون  ه��وؤالء  يعانيه  ملا  التف�صيلية  ال�صورة  مالمح  يف  ن�صعكم 
احلرمان والبوؤ�س ويف ظل هذه الظروف اجلوية القا�صية نذكر لكم هذا 

امل�صهد املتكرر يف اأكرث من مكان"...

قال ممثل املرجعية ال�صيد احمد ال�صايف خالل اخلطبة الثانية ل�صالة 
اجلمعة يف 15/ذي القعدة/1437ه� املوافق 2016/8/19م مبتدئا باالآية 
الكرمية" قال اهلل تبارك وتعاىل يف �صورة االنعام: )َوال َتْقَرُبوا َماَل اْلَيِتيِم 
ال  ِباْلِق�ْصِط  َوامْلِيَزاَن  اْلَكْيَل  َواأَْوُف��وا  ُه  اأَ�ُصدَّ َيْبُلَغ  َحتَّى  اأَْح�َصُن  ِهَي  ِبالَِّتي  اإِالَّ 
 ِ اهللَّ َوِبَعْهِد  ُقْرَبى  َذا  َكاَن  َوَلْو  َفاْعِدُلوا  ُقْلُتْم  َواإَِذا  ُو�ْصَعَها  اإِالَّ  َنْف�صًا  ُنَكلُِّف 

ُروَن )152(. اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتَذكَّ اأَْوُفوا َذِلُكْم َو�صَّ
ن�صتعر�صها  م�صامني  جمموعة  ذكرت  ال�صريفة  االآية  هذه  مو�صحًا" اأن 

كالتايل:
ِهَي  ِبالَِّتي  اإِالَّ  اْلَيِتيِم  َماَل  َتْقَرُبوا  )َوال  الكرمية:  االآية  االأول يف  امل�صمون 

ُه(. اأَْح�َصُن َحتَّى َيْبُلَغ اأَ�ُصدَّ
ال  ِباْلِق�ْصِط  َوامْلِيَزاَن  اْلَكْيَل  )َواأَْوُف��وا  الكرمية:  االآية  يف  الثاين  امل�صمون 

ُنَكلُِّف َنْف�صًا اإِالَّ ُو�ْصَعَها(.
امل�صمون الثالث يف االآية الكرمية: )َواإَِذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى 

ُرون(. اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتَذكَّ ِ اأَْوُفوا َذِلُكْم َو�صَّ َوِبَعْهِد اهللَّ
اأما املو�صوع االول، فاإن هذا النهي عن اأ�صل القرب من الفعل يدل على 
ان ذلك الفعل فيه م�صاكل كبرية وخطرية.. ال تقرب ال يف ذهنك و ال يف 
فعلك.. خ�صو�صًا اذا كان االأمر يتعلق باأموال ال�صعفاء واليتامى... مال 

اليتيم ال تقربه اإال بالتي هي اأح�صن الأنك اأمني على ماله..
م�صاألة  ح��ول  ال�صابقة  اخلطب  يف  ذكرنا  العليا"  املرجعية  ممثل  وب��ني 
تكون  كيف  اجتماعية..  م�صاألة  اي�صًا  وال��وزن  بالكيل  واالإي��ف��اء  الربا.. 
اأن  اىل  املري�صة  والنف�س  ال�صيطان  ويدخل  النا�س  بني  فيما  املعامالت 
)َواأَْوُف���وا  يبني  الكرمي  القراآن  ان  مو�صحا  وامليزان".  الكيل  من  ي�صرق 
اْلَكْيَل َوامْلِيَزاَن ِباْلِق�ْصِط( وهناك وفاء، هذا املال يف مقابله كيلو من املادة 
ت�صرق..  وال  تخدع  ال  املال..  الكيلو مبقدار من  وفاء هذا  مثاًل  الفالنية 

ملاذا الأنها �صتكون اآثار وخيمة عليك..
ثم  الفعل  هذا  ميار�صون  كانوا  الذين  النا�س  من  كثري  واأ�صاف" هناك 
الحظوا االآثار التي كانوا ميرون عليها.. فال�صيطان يعدكم الفقر.. يعمل 
يتجنب  حتى  خمفية  بطريقة  ي�صرق  ويجعله  لالإن�صان  ل  وي�صورّ ال�صيطان 
الفقر! فاإذا كان مدخوله اليومي مثاًل 100 دينار فان مدخوله مع اخليانة 
املئتني  ان هذه  �صتجدون  االأ�صخا�س  هوؤالء  راقبوا  دينار،  �صي�صبح 300 
اال�صافية جرترّه اىل وبال كثري ، اأما جاره الذي ربح مئة فقد وفقه اهلل...

ويحررها: �صباح الطالقاين ها  • يعدرّ

بالعراق  احلقوق  اأب�سط  من  حمرومون  املواطنون  الكربالئي: 
والفا�سدون يتنعمون بخرياته

اىل  حتتاج  الكرمي  بالقراآن  املذكورة  االأمــور  بع�س  ال�سايف: 
ب�سرية وتركيز
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انطلقت االأربعاء )24حمّرم احلرام 1438هـ( املوافق لـ)26ت�سرين االأّول 2016م( فعاليات مهرجان تراتيل �سجادية 
الدويل الثالث، و ا�ستمّر لثالثة اأّيام مب�ساركة وفود و�سخ�سّيات دولّية وعربّية وحمّلية من رجال ديٍن وكّتاب واأُدباء 
وموؤّلفني ومهتّمني بال�ساأن احلقوقّي، خ�سو�سًا من لبنان وتون�س وفرن�سا و�سوي�سرا واأملانيا واأمريكا ورو�سيا، ف�ساًل عن 

العراق البلد امل�سيِّف.

كربالء  يف  الُعليا  الدينيرّة  املرجعيرّة  ممثل  وق��ال 
كلمته  يف  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�صيخ  �صماحة 
التي القاءها يف حفل االفتتاح" اإنرّ االإن�صان الذي 
َخَلقه اهلل تعاىل ليكون خليفته يف االأر�س ولتتجلرّى 
يف حياته انعكا�صات ال�صفات االإلهيرّة �صمن عامل 
واللرّطف  والرحمة  العدل  من  به  ئق  الالرّ االإمكان 
ولي�صل  �صوره،  عموم  يف  االإلهيرّ  واخللق  والنظم 
اإىل الكمال املترّ�صق مع حمدوديرّته املجعولة يف عامل 
اخللق  منظومة  يف  وارتقائه  واملعقوالت،  العقل 
الأ�صرف  ِمْلكًا  َجَعلها  التي  والعواطف  وامل�صاعر 
وهدايته  فطرته  اأودع��ه  ثمرّ  واأكرمها،  املخلوقات 
ال�صفات،  تلك  جتلرّيرّات  نحو  �َصْوقًا  ت�صوقه  التي 

امل�صار  ر�صم  دون  من  ُي��رتك  اأن  العبث  من  فكان 
االإن�صان  اأنرّ  وحيث  الغاية،  هذه  لبلوغ  ال�صحيح 
نف�صه  يف  وهو  دة  متعدرّ بروابط  حوله  مبا  يرتبط 
يف  غاية  اأع�صائه  من  وتركيبه  ن�صاأته  يف  د  معقرّ
و�صوق  الروابط  تلك  نظم  من  الُبدرّ  كان  التعقيد، 
ذلك الرتكيب نحو الكمال واخلري وال�صعادة التي 

ين�صدها جن�س الب�صر".
ي  يوؤدرّ اأن  وا�صاف" ال ارتقاء وال ازدهار من دون 
كلُّ اإن�صاٍن التزاماته الفطرية والت�صريعيرّة املجعولة 
كان  هنا  ومن  به،  ُيحيط  ما  كلرّ  نحو  خالقه  من 
��ات احل��ي��اة َن��ْظ��م ذل��ك مب��ا ُيعرف  م��ن ���ص��روريرّ
املخلوق  هذا  فيها  يجد  ال  التي  االإن�صان،  بحقوق 

عه  �صالرّته املو�صلة اىل غايته اإالرّ من خالل ما �صررّ
الكمال،  نحو  و�صائقه  وف��اط��ره  االإن�����ص��ان  خ��ال��ُق 
تبحث  الع�صور  مررّ  على  االإن�صانيرّة  عا�صت  ولقد 
املنظومة  ه��ذه  تكامل  يف  ومبتغاها  مناها  ع��ن 
احلقوقيرّة، وهي واإن و�صلت بفعل تراكم جتربتها 
ونزعتها اىل اإعمال العقل واحلكمة يف ت�صريعاتها، 
اىل  الو�صول  عن  قا�صرًة  عاجزًة  بقيت  اأنرّها  اإالرّ 
ة  ال�صماويرّ ال�صرائُع  الكمال يف ذلك.. حتى جاءت 
لتهدي اأممها اىل تلك احلقوق، وكان االإ�صالم – 
ا�صتكمل  قد  ال�صماويرّة  ال�صرائع  لهذه  اخلامت  وهو 
ًة �صمن اآيات كتاب  وا�صتجمع تلك املنظومة مطويرّ
النبيرّ  ابتداًء من  واأمنائه  وتراجمته  الكرمي،  اهلل 

تقاريرتقارير

إقامة مهرجان تراتيل سجادية..
ودعوات جادة لالهتمام برسالة الحقوق

•تقرير: عماد بعو
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االثني  اأو�صيائه  و  واآل��ه(  عليه  اهلل  االأكرم)�صلرّى 
ع�صر)عليهم ال�صالم(".

عن  ك�صف  ما  هو  الُنُظم  هذه  جوهرة  واأ�صاف" 
ال�صالم(  اد)عليه  ال�صجرّ االإم��اُم  وجواهره  كنوزه 
ما  اأنرّ  اإالرّ  ل��ذل��ك،  اجلامعة  احل��ق��وق  ر�صالة  يف 
وكمدًا  ًا  همرّ باخعًة  النف�س  ويجعل  القلب  ُيدمي 
واجلواهر احلقوقيرّة هو عدم  الكنوز  ل�صياء هذه 
تفعيل اآلية حتويلها اإىل اأعماق الوجدان االإن�صاينرّ 
وحتبيبها  عليها  املجتمع  وتثقيف  معها،  والتفاعل 
ا�س  للقلوب واالأرواح، وعدم االإ�صعار ملوقعها احل�صرّ
واخل���ط���ري يف ن��ظ��م ح��ي��اة االإن�������ص���ان و���ص��ع��ادت��ه 
االهتمام  تلَق من  وازده��اره، حيث مل  وا�صتقراره 
اخل�صو�س  وعلى  عليها،  النا�س  وتربية  بتعليمها 
على  حتى  بل  التعليميرّة،  ومراكزنا  مدار�صنا  يف 
�صمن  ة  العامرّ اجلماهرييرّة  االهتمامات  م�صتوى 

." �صات املجتمع املدينرّ موؤ�صرّ
االه��ت��م��ام  ت��وج��ي��ه  ع��ن  ل��ن��ا  حم��ي�����س  وتابع" ال 
�صمن  املنظومة  هذه  بَجْعل  االأق��لرّ  على  والعناية 
بل  االأهليرّة  امل��دار���س  يف  امل��ع��ريفرّ  التعليم  اأح��ك��ام 
التعليم  م��راك��ز  جميع  ويف  اأي�����ص��ًا،  احل��ك��وم��ي��ة 
و�صائل  خالل  ومن  العام،  التثقيف  و�صائل  �صمن 
زوايا حياتنا،  زاوي��ٍة من  كلرّ  التي غزت  االترّ�صال 
لُي�صاهم  الثالث  ال���دويلرّ  املهرجان  ه��ذا  وي��اأت��ي 

وتوجيه  اًل  اأورّ االأنظار  لفت  يف  ب�صيط  مبقداٍر  ولو 
االهتمام  اىل  ثالثًا،  العقول  ثانيًا وحتفيز  القلوب 
وذات��ه  االإن�صان  لعامل  احلقوق  بجوهرة  ئ��ق  ال��الرّ
لالإمام  احلقوق  ر�صالة  وهي  اأال  وجمتمع،  كفرٍد 
واأوف���ت  جمعت  ال��ت��ي  ال�����ص��الم(  اد)عليه  ال�صجرّ
بهذه احلقوق، وال عجب  يتعلرّق  ما  كلرّ  وا�صتكملت 
يف ذلك؛ فم�صدرها من َنْهل علومه ومعارفه من 
الكمال املطلق وعرب ر�صوله االأكمل ُخُلقًا وعلمًا يف 
اأهل  اد و�صيرّد  اأال وهو زين العبرّ جن�س بني الب�صر، 

ال�صجود واخل�صوع".
فيما قال رئي�س ديوان الوقف ال�صيعي ال�صيد عالء 
ر�صالة  جت�صيد  اىل  اليوم  نحتاج  اإننا  املو�صوي" 
التي  ال�صالم(  )عليه  ال�صجاد  ل��الأم��ام  احلقوق 
االإن�صان بناء �صليما قوميا وحتثه  تدعو اىل  بناء 
التزامات  عدة  الر�صالة  يف  ان  اإذ  التكامل،  على 
وع��دم  حقوقهم  وح��ف��ظ  ال��ن��ا���س  اح����رتام   منها 
االعتداء عليهم وغري ذلك من تف�صيالت مهمة، 
والباحثني  العليا  الدرا�صات  لطلبة  م�صيفا" البد 
منها  واال���ص��ت��ف��ادة  الر�صالة  تلك  ق���راءة  اع���ادة 
وتوظيفها  مبا يخدم البالد وتقدمها وازدهارها". 
م��ن جهته ق���ال رئ��ي�����س راب��ط��ة ع��ل��م��اء ال��رب��اط 
اىل  �صبيل  ال  االلو�صي" اإن  القادر  عبد  املحمدي 
حماربة الفكر التكفريي املتطرف اإال بالرجوع اىل 

ما ورد عن اأهل البيت )عليهم ال�صالم( من اأقوال 
واأفعال متثل روح االإ�صالم املحمدي االأ�صيل".

االلتزام مباآثر  االأمة  " ان على  االآلو�صي  واأ�صاف 
اأهل البيت )عليهم ال�صالم( واأحاديثهم وعلومهم 

لكي تتجاوز املحنة التي متر بها". 
م�صت�صار  األقاها  فقد  االجنبية  الوفود  كلمة  اأم��ا 
اميانويل  بيري  ال�صيد  الفرن�صي  ال���وزراء  رئي�س 
ديبون وجاء فيها " اإن ر�صالة احلقوق لالإمام علي 
تعترب  ال�صالم(،  )عليه  ال�صجاد،  احل�صني،  بن 
وثيقة �صامية ومن الدرجة االأوىل وقد جتاوزت كل 

الع�صور".
االأ�صا�صية  الركائز  ت�صع  الر�صالة  هذه  " ان  ه  ونورّ
التبادل  يف  ال��ع��الق��ات  عليه  ت��ك��ون  اأن  يجب  مل��ا 
الفرن�صي"  امل�صت�صار  ودع��ا  واالأك��ادمي��ي،  الثقايف 
ال�صجاد،  االإمام  مدر�صة  فكر  ن�صر  م�صاعفة  اإىل 
على  )املغيبة(  ب�   و�صفها  التي  ال�صالم(،  )عليه 

حد تعبريه".
الر�صالة  ه��ذه  ن�صر  م�صاعفة  اأن  ديبون"  وتابع 
التي  والقيم  وال�صالم  العدالة  ب��اإر���ص��اء  �صيفيد 
املعامالت  ركائز  اأب��رزه��ا  وم��ن  العامل  يحتاجها 

والعالقات الب�صرية".

13 �صفر اخلري � 1438 ه�



تحقيقاتتحقيقات

 •حتقيق: ف�صل ال�صريفي ��� اإبراهيم العويني

الشعائر الحسينية
طقوس عبادية ومشروع تحضّر
ان ال�سعائر احل�سينية حتمل يف طياتها املفاهيم والقيم واملعاين املتنوعة واملتعددة فهي تدعو اىل االلتزام بالقيم ال�سماوية واملثل 

العليا، وهي م�ساريع لبناء االإن�سان واملجتمع بناء ح�ساريا، ففي ال�سعائر درو�س يف االألفة والرتاحم  والتكافل وااليثار والتفاين 
ونكران الذات، وكل هذه املعاين ت�سب يف خلق جمتمع متح�سر تتطلع  اليه الب�سرية.

ـ
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خالل  م��ن  ر���ص��دت  احل�صينية(  )ال��رو���ص��ة  جملة 
الثقافية  واخلدمات  االن�صطة  املتوا�صلة  متباعاتها 
واملواكب احل�صينية،  للمعزين  واالإن�صانية  والفكرية 
لل�صعائر  احل�����ص��اري  ال��وج��ه  ع��ن  ك�صفت  وال��ت��ي 

احل�صينية، واعدت ب�صددها حتقيقا �صحفيا.

اهلل  اىل  ت�سوقك  ـــة  دالل فــيــه  �ــســيء  كــل 
من  فهو  طاعته  اىل  ويــدعــوك  )تــعــاىل( 

م�ساديق ال�سعائر
وقبل ان نخو�س يف فحوى هذه االن�صطة ودالالتها 
واأبعادها  احل�صينية  ال�صعائر  ماهية  بيان  من  البد 
والن�صو�س الواردة فيها، وبهذا اخل�صو�س حتدث 
ال�صيخ عماد اال�صدي من ق�صم ال�صوؤون الدينية يف 
العتبة احل�صينية املقد�صة قائال " ب�صم اهلل الرحمن 
تقوى  من  فاإنها  اهلل  �صعائر  يعظم  )ومن  الرحيم 
ولو  الداللة،  تعني  اللغة  ال�صعائر بح�صب  القلوب(، 

على  اللفظ  هذا  نطبق  ان  اردن��ا 
هذه االآية املباركة جند ان معنى 
�صيء  كل  هكذا  ي�صبح  ال�صعائر 
)�صبحانه  اهلل  على  دالل���ة  فيه 
االإن�صان اىل اهلل  ويقود  وتعاىل( 
)عز وجل(، واال�صالم بني بع�س 
كما  ال�صعائر  وم�صاديق  مفاهيم 
جاء يف االآية الكرمية )ان ال�صفا 

واملروة من �صعائر اهلل(،  فالقراآن الكرمي هنا ي�صري 
وياأتي  مفرداتها  من  مفردة  ويبني  ال�صعائر  اىل 
يقت�صر  ال  ال�صعائر  ان  لنا  يبني  لكي  )من(  بلفظ 
فيها على هذا املذكور فقط، و)من( هنا تبعي�صية، 
املمار�صات  بع�س  ان ن�صف  ويجوز  لنا  وهنا ي�صح 
التي يوؤديها موالو اهل البيت )عليهم ال�صالم( يف 
�صهر حمرم احلرام  من قبيل اقامة جمال�س الذكر 
من  وغريها  العزاء  وجمال�س  احل�صينية  والرك�صة 

االمور بال�صعائر االلهية". 
القراآن  يف  جاء  ما  من  ننطلق  ان  باإمكاننا  وبني" 
الكرمي وتطبيقاته اىل غريه من باقي امل�صاديق من 
فيها  احلج  مرا�صيم  ان  نقول  اال�صارة  هذه  خالل 
لالأوامر  االمتثال  وفيها داللة على  توحيدية،  داللة 
االلهية كال�صعي بني ال�صفا واملروة، وتقدمي البدن 
ا�صا�س  على  قائم  فاحلج  احل���رام،  اهلل  بيت  اىل 
التوحيد بطقو�صه وممار�صاته و بالنتيجة كل �صيء 
اىل  ويدعوك  )تعاىل(  اهلل  اىل  ت�صوقك  داللة  فيه 
وال�صعائر  ال�صعائر،  م�صاديق  م��ن  فهو  طاعته 
ال�صعائر  اقامة  الن  اإلهية  �صعائر  هي  احل�صينية 

يعد  ال�صالم(  )عليه  باحل�صني  ارتباط  لها  التي  
تقربا اىل اهلل )�صبحانه وتعاىل( الن احل�صني هو 
اإمام مفرت�س الطاعة ومن�صوب من قبل اهلل )عز 
وجل( وهو خليفة اهلل يف ار�صه فالبد من تعظيمه 

وتعظيم مبادئه وقيمه".
يجب  ال�صعائر  اق��ام��ة  ان  اال�صدي"  ال�صيخ  ون��وه 
عام،  دليل  او  خا�س  بدليل  ثبت  ما  وفق  يكون  ان 
والدليل اخلا�س يكون من خالل الن�صو�س الثابتة 
وال جدال فيها مثال البكاء على  احل�صني او امل�صي 
ممار�صات  ه��ذه  احل�صني،  زي��ارة  او  احل�صني  اىل 
فيها  �صعائر  اىل  ت�صري  خ�صو�صيات  فيها  وردت 
الدقة والت�صخي�س، والذي ال يوجد فيه ن�س خا�س 
يكون فيه ن�س عام كاجلزع على االإمام احل�صني او 
فيها  توجد  هذه  احل�صينية،  املجال�س  على  االنفاق 
عموميات ولكن التطبيقات واملمار�صات يرجع فيها 

اىل العرف".
واأ�صاف" نحن عندما منيز بني 
نهدف  العام   و  اخلا�س  الن�س 
تقام  التي  الكيفية  تو�صيح  اىل 
م��ن خ��الل��ه��ا ال�����ص��ع��ائ��ر ح��ت��ى ال 
نريد  فعندما  البدعة  فخ  يف  نقع 
احل�صينية  ال�صعائر  منار�س  ان 
العام  الن�س  ن�صاأل عن  ان  علينا 
او اخلا�س عن هذه ال�صعرية فاأن 
وجد فلنعمل به وان مل يتوفر الدليل فعلينا الوقوف، 
يف  االقتحام  م��ن  خ��ريا  ال�صبهات  عند  فالوقوف 
اننا  ناأخذ بنظر االعتبار  ان  واي�صا البد  الهلكات، 
يف ع�صر العوملة والتداخل احل�صاري فمن اجل ان 
ال يتعر�س الدين اال�صالمي وال�صعائر اىل الت�صعيف 
و التوهني و ال�صخرية من قبل اعداء الدين يجب ان 
نبتعد عن املمار�صات ال�صعائرية التي ال دليل عليها 
بنظر  ن��اأخ��ذ  ان  واي�صا  عموما،  وال  خ�صو�صا  ال 
�صرار  وال  انف�صنا  على  �صرر  يوجد  ال  ان  االعتبار 
والنظام  القانون  نخالف  ال  وان  االخ��ري��ن،  على 
العام، وان ال ي�صتلزم اقامة ال�صعرية عمل حمرم". 
اال�صدي" نحن نحث كل من ميار�س  ال�صيخ  وختم 
ان  االعتبار  بنظر  ياأخذ  ان  احل�صينية  ال�صعائر 
ال�����ص��الم( ه��و م�صروع  االإم�����ام احل�����ص��ني )ع��ل��ي��ه 
لالإن�صانية كافة واإنقاذ االمة من عبودية الطواغيت 
بالرجوع  اإال  يتحقق  ال  وه��ذا  وال�صاللة،  واجلهل 
اىل املبادئ التي �صحى من اجلها االإمام احل�صني 
املباركة  ثورته  يف  �صعارا  ورفعها  ال�صالم(  )عليه 
ع��ن��دم��ا ق���ال )امن���ا خ��رج��ت لطلب اال���ص��الح يف 
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تر�صيخ  اىل  بحاجة  فنحن  اهلل(،  ر�صول  جدي  اأمة 
املبادئ التي �صحى من اجلها االإمام، ونن�صره  لي�س 
فقط،  ال�صواد  لب�س  او  اللطم  او  البكاء  خالل  من 
اتباع منهجه ومنهج  اي�صا نن�صره من خالل  وامنا 

احل�صني هو االإ�صالم".
 

ياأّهلون املدار�س وي�ساعدون الفقراء
املواكب  تقيمها  التي   واخلريية  االإن�صانية  االن�صطة 
احل�صينية  اخل��دم��ة  تقدمي  م��ن  كجزء  احل�صينية 
االإع��الم  و�صائل  قبل  م��ن  وا���ص��ع  باهتمام  حظيت 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ح��ي��ث ن�����ص��رت امل���واق���ع االخ���ب���اري���ة يف 
يف  امل��وؤم��ن  ال�صباب  من  جمموعة  ان   " �صفحاتها 
ايام عا�صوراء عرب  ت�صعى الإحياء  النجف  اال�صرف 
امل�صاهمة يف تعريف النا�س بالق�صية احل�صينية من 
ومتاعبها،  عنائها  يتكلفون  ان�صانية  اعمال  خالل 
الفقراء  مب�صاعدة  النجف  �صباب  موكب  يقوم  اإذ 
واعادة تاأهيل بع�س البنى التحتية٬ متكلفني بذلك 
ان  اال  �صغرية  جمموعة  كونهم  ورغ��م  العمل  عناء 
بيان   اىل  بجدية  ي�صعون  انهم  ثبتت  اجن��ازات��ه��م 

اهمية العمل اجلماعي االن�صاين".
وبح�صب املواقع االخبارية" ان مدونون ونا�صطون٬ 
خ�صو�صا  االج��ت��م��اع��ي٬  ال��ت��وا���ص��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى 
النجف  �صباب  موكب  �صور  تناقلوا  ”في�صبوك“٬ 
ترميم  واع��ادة  بتنظيف  يقومون  وه��م  االن�صاين٬ 
االهمال  عانت  ان  بعد  حمافظتهم  مدار�س  احدى 
احلكومي من قبل املحافظة، وعلقوا بعد ان تداولوا 
من  �صغرية  جمموعة  به  تقوم  كبري  �صورهم)عمل 
مدار�س  اح��دى  وترميم  تاأهيل  اع��ادة  يف  ال�صباب 
انها  ال�صور  يف  الوا�صح  من  التي  النجف  حمافظة 
كانت بحالة اهمال يرثى لها، وهذا هو مبداأ االإمام 
احل�صني،  فال�صعي يف اخلري هو من اهم مبادئ اآل 
البيت )عليهم ال�صالم(٬ وعلى ال�صباب العراقي ان 
�صاإنها  من  اعمال  بكذا  يقوم  ان  واهمية  دوره  يعي 
والعمل  التعاون  اوا�صر  وتفتح  ال�صلوك  تهذب  ان 

اجلماعي(".

اإقراأ) 15 (دقيقة وخذ كتابك جمانًا
عن  غائبا  يكن  مل  وامل��ع��ريف  ال��ث��ق��ايف  اجل��ان��ب  ان 
عراقية"  اإعالم  و�صائل  وبح�صب  احل�صينية  املواكب 
عدة  اقام  الب�صرة  مدينة  و�صط  ح�صيني  موكب  اإن 
فعاليات ثقافية متنوعة �صملت معر�صا للكتاب ي�صم 
ولت�صحيح  للتوعية  جل��ان  الكتب٬  اأن���واع  خمتلف 
اإهداء كتاب لكل  اأبرزها  القراءة٬ وخدمات اأخرى 
عنوانه  ي�صتهويه  كتاب  اأي  من  دقيقة   15 يقراأ  من 
وذلك لت�صجيع الب�صريني على القراءة وحثهم على 

اأهميتها٬ يف حماولة لن�صر الوعي والثقافة بني زوار 
االإمام احل�صني )عليه ال�صالم(".

ويقول امل�صرف على املوكب اأحمد العالق يف ت�صريح 
املواكب احل�صينية  الكثري من  االإعالم" اإن  لو�صائل 
املتواجدة االآن يف مدينة الب�صرة٬ تقت�صر خدماتها 
وتوفري  الطعام  وت��ق��دمي  اخل��دم��ي٬  اجل��ان��ب  على 
و�صائل الراحة للزائرين٬ دون اإيالء اجلانب املعريف 
اإبتكرنا  خميمنا  م�صيفا" يف  اهمية٬  اأي  والفكري 
على  الزائر  حلث  ومتنوعة  جديدة  ثقافية  خدمات 
القراءة وت�صجيعه على تنمية ثقافته الن ثورة االإمام 
ال�صليم  الفكر  اتباع  اىل  تدعو  االإ�صالحية  احل�صني 
اإنطالقنا  ن��واة  ه��ذه  وك��ان��ت  ال�صائبة٬  والثقافة 

بفكرة اإن�صاء خيمة ثقافية تدعو للقراءة".
وي�صيف م�صوؤول املوكب " اإن من يقراأ يف خيمتنا 15 
دقيقة٬ ي�صتطيع اأن ياأخذ الكتاب كهدية له٬ وليكمل 

قراءته وهو ي�صري اإىل مرقد االإمام احل�صني )عليه 
لتعليم  اأي�صًا  �صريعة  دورة  اخليمة  ويف  ال�صالم(، 

قراءة القراآن الكرمي".
وتابع العالق٬ اأن "الكتب املوجودة يف مكتبة اخليمة 
هي منوعة٬ وال تقت�صر على الكتب الدينية فقط٬ 
املحافظة  يف  العلمية  املكتبة  معنا  تعاونت  حيث 
احلياتية  باجلوانب  تتعلق  التي  الكتب  توفري  على 

املتعددة".
حمرم  �صهر  م��ن  ي��وم  اأول  م��ن  ب��داأن��ا  "اإننا  وب���نَيرّ 
خيمتنا  ويف  منه٬  الثامن  اىل  و�صن�صتمر  احل��رام٬ 
فقرات عدة٬ منها جلنة خمت�صة بالتوعية والتنمية 
الب�صرية٬ وجلنة طبابة ٬ حيث تطوع معنا جمموعة 

من االأطباء يف خمتلف االخت�صا�صات".
جديد  من  �صتعود  اخليمة  بالقول"  العالق  واإختتم 
يف اأيام �صفر٬ حني يتجه الكثري من الزائرين اإىل 
من  الفقرات  بع�س  اإ�صافة  اإىل  ون�صعى  كربالء٬ 
�صمنها٬ اإقامة حما�صرات تثقيفية نوعية٬ وم�صرح 

لعر�س م�صرحيات ذات موا�صيع متعددة".

العطاء  اأهمية   )( احل�سني  من  تعلمت 
وم�ساعدة االآخرين

الفي�صبوك  يف  ح�صابه  عرب  اطلق  ر�صا  علي  ال�صاب 
حملة خريية تعنونت بحملة )عطاء(. 

ت�صرع  احلملة  ان  ال�صخ�صية"  �صفحته  يف  وذك��ر 
االإمام  ا�صت�صهاد  ذكرى  حلول  مع  تزامنا  عملها  يف 
احل�����ص��ني )ع��ل��ي��ه ال�����ص��الم( وان��ط��الق��ًا م��ن م��ب��داأ 
وم�صاعدة  العطاء  اأهمية  احل�صني)ع(  من  تعلمت 

االآخرين". 
قد  ا�صخا�س  جمموعة  ن�صتهدف  ر�صا"  واأ���ص��اف 
ذلك  وغ��ري  مهجرين  اف��راد  او  فقرية  عائلة  تكون 
من احلاالت االإن�صانية، ندون احتياجاتهم، وجنمع 
التربعات ممن يرغب يف التربع لتوزع بعد ذلك على 

هذه ال�صرائح".
ما  فيها  احل�صينيات  اإح��دى  بزيارة  قمنا  واأو�صح" 
دونا  وقد  ونازحني،   ايتام،  بينهم  عوائل   4 يقارب 

المواكب الحسينية ‚‚
سعت في اآلونة 

االخيرة  لنشر الوعي 
الحسيني بشكل 

ثقافي مدروس
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ما يحتاجونه، ووفرنا لهم بع�س املواد والتجهيزات 
االط��ف��ال  وزودن����ا  امل��ط��ب��خ،  وم�صتلزمات  املنزلية 

بالقرطا�صية والتجهيزات املدر�صية". 

العمل الطوعي يزيدين فخرا 
العبودي من حمافظة ذي قار،  ال�صاب فوؤاد ح�صني 
حتدث عن تطوعه للخدمة احل�صينية قائال " يف كل 
عام اح�صر اىل كربالء عند حلول ذكرى عا�صوراء 
اقوم  اإذ  املدينة  وخدمة  الزائرين   بخدمة  واق��وم 
ال�صريفني  باملرقدين  املحيطة  ال�صوارع  بتنظيف 
لالإمام احل�صني واأخيه ابي الف�صل العبا�س )عليهما 
الرئي�صية  ال�����ص��وارع  تنظيف  ع��ن  ف�صال  ال�صالم( 
تقدمي  يف  املعزين  اأخوتي  بقية  ا�صارك  و  االخ��رى، 
وقد  ال��زائ��ر،  يحتاجها  التي  ال�صرورية  اخلدمات 
و�صاأبقى  ���ص��ن��وات  خم�س  ه��ذا  عملي  على  م�صى 
اآخر  تطوعي  عمل  اي  مني  طلب  ولو  عليه  مواظبا 
فيه خدمة الوطن واملواطن وزائري االإمام احل�صني 

)عليه ال�صالم( للبيت الطلب بكل حفاوة وفخر". 
اخلدمات  ادائ��ي خمتلف  واأكمل" ا�صعى من خالل 
اىل  �صواء  حد  على  وامل��واط��ن  للزائر  اقدمها  التي 
تعريف العامل باننا اأمة تويل املواطنة وقيمها اهمية 
كبرية اذ تعلمنا من �صيد ال�صهداء )عليه ال�صالم( 
الذي قدم نف�صه قربانا للدين والوطن والقيم العليا 

كيف نبني اوطاننا ونحافظ عليها ".

جنود االإ�سالح
الغالبي" اتواجد يف مدينة  املتطوع، علي  قال  فيما 
اأهل  تخ�س  منا�صبة  اي  ذك��رى  حلول  عند  كربالء 

�صعيدة،  ام  كانت  حزينة  ال�صالم(  )عليهم  البيت 
دخول  عملية  تنظيم  من  الواجبات  خمتلف  واأوؤدي 
مدينة  ����ص���وارع  وت��ن��ظ��ي��ف  وتفتي�صهم  ال��زائ��ري��ن 

كربالء".
وبني" ان هديف من القيام بهذه االعمال هو احلفاظ 
ونظافتها،  املدينة  واأم���ن  ال��زائ��ري��ن  �صالمة  على 
من  القادمني  الزائرين  لكل  ر�صالة  اأو�صل  ان  واأود 
احل�صني  االإم��ام  ان  مفادها  العامل  بلدان  خمتلف 
)عليه ال�صالم( ا�صت�صهد يف �صبيل اال�صالح، وهذا 
اال�صالح �صامل لكل جوانب احلياة واأنا من موقعي 
واأدعو  امل�صتطاع  قدر  اال�صالح  اىل  اأب��ادر  املتوا�صع 
النهج  خدمة  يف  ج��ن��ودا  يكونوا  ان  اىل  االآخ��ري��ن 
احل�صيني وان يعمل كل منهم من موقعه وي�صاهم يف 

بناء الدولة واملجتمع".

مبادرات تعزز ق�سية االإمام احل�سني )عليه 
ال�سالم( وتعطيها بعدا اجتماعيا وحيويا

الدكتور يف كلية االإعالم بجامعة بغداد، رعد جا�صم 
الكعبي حتدث عن ابعاد  االن�صطة الثقافية والفكرية 
ه��ذه  اأن  امل��ع��زون قائال" اع��ت��ق��د  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ال��ت��ي 
االبداعات التي يحاول البع�س جت�صيدها يف املواكب 
)عليه  احل�صني  االإم���ام  لثورة  جديدا  بعدا  تعطي 
ال�صالم( يف االجتاهني:  االول: ان تقدمي مثل هذه 
االإم��ام  ق�صية  يف  املعريف  اجلانب  يقوي  اخلدمات 
احل�صني )عليه ال�صالم(، وينمي معطيات ثقافية و 
خدمية جديدة ، واأنها متتلك بعدا دينيا واجتماعيا 
عاليا  معنويا  زخما  اإنها متتلك  ف�صال عن  وفكريا، 
وم��دى  احل�صني  االإم���ام  �صخ�صية  م��ن  اأغلبه  ج��اء 

التزامه بتعاليم الدين احلقة التي جعلت منه ق�صيه 
اأمة باأكملها، كما ان  مثل هذه املبادرات تعزز ق�صية 
االإمام وتعطيها  بعدا اجتماعيا وحيويا، اما االجتاه 
الثاين فاإنها تو�صح اأن هنالك مدلوال ثقافيا يف هذه 
الهمداين  خ�صري  بن  برير  بال�صهيد  يذكرنا  الثورة 
ان�صار  ان  اي  معلما  كان  ال��ذي  عنه(  اهلل  )ر�صي 
ثقايف  وم�صتوى  وع��ي  على  ك��ان��وا  احل�صني  االإم���ام 

عاٍل".

مواكب الوعي احل�سيني 
النجف  ال��ع��راق��ي��ة يف  االإع��الم��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ة  م��دي��ر 
عن  حت��دث  الكربا�صي  فرا�س  ال�صحفي  اال���ص��رف، 
احل�صينية  ال�صعائر  على  الثقايف  ال��وع��ي  انعكا�س 
اتباع  بها  يقوم  التي  احل�صينية  الفعاليات  قائال" ان 
جماالت،  عدة  �صملت  ال�صالم(  )عليهم  البيت  اهل 
�صقوط  بعد  املا�صية  ع�صر  الثالث  االع��وام  و�صهدت 
اخلدمة  م��واك��ب  ظ��ه��ور  ال��ع��راق  يف  البعثي  النظام 
واملبيت  وال��ط��ع��ام  امل��اء  توفري  قبيل  م��ن  احل�صينية 
للزائرين الكرام، وقبل �صنتني او ثالث برزت مواكب 
تهدف  التي  احل�صيني  الوعي  مواكب  وه��ي  جديدة 
املواكب خدمات  ، وتقدم تلك  الفكر احل�صيني  لن�صر 
اال�صتفتاءات  عن  االجابة  قبيل  من  للزائر  معرفية 
وتوزيع املن�صورات والكرا�صات، واقامة معار�س الكتب 
و ال�صور الفوتوغرافية، واعتقد ان هذه املواكب ت�صعى 
وهذا  مدرو�س،  ثقايف  ب�صكل  احل�صيني  الوعي  لن�صر 
اتباعه  ير�صد  االإمام احل�صني حيث  دليل على حيوية 
وحمبيه لتقدمي كل ما فيه فائدة ومنفعة ملن ي�صري اليه 

فاالإمام احل�صني م�صباح الهدى و�صفينة النجاة". 
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ــى ــل ـــــــوت ع كـــــفـــــر  مــــــن مي

 بغ�س اآل حممد

وت��ك��راراً: لكّنها وما كان على غرارها  قلنا م��راراً 
م��ت��ق��ّوٌم مب��ا ه��و م��ت��وات��ر م��ق��ط��وع ال�����س��دور، ول��و 
تواتراً معنوّياً؛ فلقد تقّدم اأّن االإمام الرازي قال: 
عليه  اهلل  �سل  حممد  ع��ن  امل��ت��وات��ر  بالنقل  ثبت 
واآله و�سلم اأّنه كان يحب علياً واحل�سن واحل�سني 
عليهم ال�سالم، واإذا ثبت ذلك وجب على كل االأمة 
ُيخاِلُفوَن  الذيَن  )َفلَيحَذِر  تعاىل:  لقوله  مثله؛ 
ع��َذاٌب  ُي�سيَبُهم  اأو  فتَنٌة  ُت�سيَبُهم  اأن  اأم���ِره  َع��ْن 
ر�ُسوِل  لُكْم يف  ك��اَن  ))لّقد  تعاىل:  ولقوله  األيٌم(  
اهلِل اأُ�سَوٌة ح�َسَنٌة مِلّن كاَن يرُجوا اهلَل والَيوم االأَِخَر 

وَذَكَر اهلَل كثرياً(( . وهو �سريح املق�سود.
كامل  يقني  امل��ت��وات��رة،  وال�سّنة  ال��ق��راآن  فمجموع 
يوجب  بيته،  اأه���ل  ح��ّب  يف  ال��ن��ب��ّي  خمالفة  اأّن  يف 
الّنار والعذاب االأليم؛ ورواية االآل االآنفة يف هذا 
الرواية  اأّن  وح�سبنا  �سّك،  اأدن��ى  دون  من  املجرى 
ع���دا ذل���ك م�����س��ّي��دة ع��ل��ى اآي��ت��ي امل�����وّدة والتطهري 
وح���دي���ث ال��ث��ق��ل��ني وح���دي���ث ���س��ّي��دي ���س��ب��اب اأه���ل 
اّت�سح  الك�ساء وغري ذلك على ما  اجلّنة وحديث 
و�سيّت�سح؛ وهذا هو الّذي يف�ّسر لنا ما م�سى من 
اأحكام عظيمة من جهة الوعد، واأحكام قا�سية من 
جهة الوعيد يف نظام العقيدة االإ�سالمي، ملن بارز 
ذلك،  فعّلة  بالعداوة؛  ال�سالم  عليهم  البيت  اأه��ل 
فيما اجنلى عن االأذهان، ثقل االأ�سول االإ�سالمية 
حرمتهم  عظيم  يف  وال��دالل��ة  ال�سدور  املقطوعة 

وقد�س منزلتهم..
ال��ع��ق��ائ��دّي��ة وال��ف��ق��ه��ّي��ة يف  واإذن ف��ث��ق��ل االأح���ك���ام 
دليلّية  ثقل  اإىل  مرجعه  الك�ساء؛  اأه��ل  خ�سو�س 
املتواترات واملقطوعات يف بناء املعرفة االإ�سالمية 

االأ�سا�س، لو�سوح اأّن االأحكام العقائدّية والفقهّية 
امل�ستنبطة من ذلك، هي �سرورّيات هذا الدين اأو 
اأّن اأكرثها كذلك فيما ينبغي اأن نعرف، وال ريب 
التي  ال��ّن��ار  عماًل،  اأو  ق��واًل  منكرها،  عاقبة  اأّن  يف 
ال��ذي يف�ّسر لنا قول النبّي  الب��ّد منها. وه��ذا هو 
اأّن رجاًل  �سل اهلل عليه واآله و�سلم احلا�سم: )لو 
�سفن بني الركن واملقام ف�سّلى و�سام ثّم لقى اهلل 
وهو مبغ�س الأهل بيت حممد �سل اهلل عليه واآله 

و�سلم دخل الّنار(.
وال يخفى على اأهل العلم اأّن حديث ال�سفن هذا 
م�ستدركه  يف  الني�سابوري  احل��اك��م  اأخ��رج��ه  مّم��ا 
وغريه  رب��اح  اأب��ي  بن  عطاء  عن  ال�سحيح  ب�سنده 
قائاًل:  عليه احلاكم  عّلق  ولقد  اب��ن  عبا�س،  عن 
، ووافقه  �سحيح على �سرط م�سلم ومل يخرجاه 

االإمام الذهبي على ذلك يف تلخي�س امل�ستدرك .
وع��ن اب��ن عبا�س ق���ال: ق��ال ر���س��ول اهلل �سل اهلل 
واالأن�سار  ها�سم  بني  )بغ�س  و�سلم:  واآل���ه  عليه 
ورجاله  الطرباين  رواه  الهيثمي:  قال  ك��ف��ر...(. 
ثقات . وقال املناوي: قال االإمام الزين العراقي يف 
. وهو ن�ّس �سريح  القرب: حديث ح�سن �سحيح 

يف املطلوب.
م�سنداً  عائ�سة  ع��ن  وال��ط��رباين  احل��اك��م  واأخ����رج 
َلَعْنُتُهم َلَعَنُهم اهلُل،  قالت: قال ر�سول اهلل: )�ستٌة 
وكلُّ نبي جماب: املكّذَب بقدر اهلل، والزائَد يف كتاب 
اهلل عز وجل، وامل�ستحلَّ حمارم اهلل، وامل�ستحلَّ من 
عرتتي ما حّرم اهلل، والتارَك لل�سنة( . وقد عّلق 
عليه احلاكم قائاًل، م�ستغرباً من ترك ال�سيخني 
وال  االإ�سناد  �سحيح  الإخ��راج��ه:  وم�سلم  البخاري 

اأع��رف له عّلة، ومل يخرجاه. ووافقه الذهبي يف 
اأعرف  وال  �سحيح  فقال:  واال�ستغراب  الت�سحيح 

له عّلة .
وم���ن ه���ذا ال��ب��اب م��ا اأخ��رج��ه الهيثمي يف م���وارد 
ال��ظ��م��اآن ب�سند ���س��ح��ي��ح، وك��ذل��ك اب���ن ح��ّب��ان يف 
�سحيحه امل�سهور، كالهما عن اأبي �سعيد اخلدري 
ق��ال: )وال��ذي نف�سي بيده ال يبغ�سنا اأح��ٌد -اأه��َل 
البيت -اإاّل ادخله الّنار( ، كما قد اأخرجه احلاكم 
يف م�ستدركه معلقاً عليه: هذا حديث �سحيح على 

�سرط م�سلم ومل يخرجاه .
وي�����س��ه��د الأ���س��ل امل��ع��ن��ى يف اأخ���ب���ار ال��ن��ب��ّي املعتربة 
الكثرية، ما اأخرجه الطرباين قال: حدثنا يحيى 
االأزدي  �سعيب  بن  ومطلب  �سالح  بن  عثمان  بن 
واأح���م���د ب��ن ر���س��دي��ن امل�����س��ري��ون، ق���ال���وا: حدثنا 
حدثنا  املديني،  ح��ازم  اأب��ي  بن  حّماد  بن  اإبراهيم 
عمران بن حممد بن �سعيد بن امل�سيب، عن اأبيه، 
عن ج��ده، عن اأب��ي �سعيد اخل��دري ر�سي اهلل عنه 
ق��ال: ق��ال ر�سول اهلل �سل اهلل عليه واآل��ه و�سلم: 
م���ن حفظهن  ث���الث  ح���رم���ات  وج���ل  ع���ز  )اإن هلل 
حفظ اهلل له اأمر دينه ودنياه ومن مل يحفظهن 
مل يحفظ اهلل له �سيئاً حرمة االإ�سالم وحرمتي 
وح��رم��ة رح��م��ي( . رج��ال��ه ث��ق��ات اإاّل اإب��راه��ي��م بن 
اأر من  الهيثمي: �سعيف، ومل  االإم��ام  حّماد؛ قال 

وثقه . لكّنه معترب يف ال�سواهد من دون كالم.
وي�سهد له ما اأخرجه الطرباين يف الكبري، قال: 
حدثنا اأبو الزنباع روح بن الفرج امل�سري، حدثنا 
امل��خ��ت��ار، عن  ب��ن  ب��ن ع���دي، حدثنا ح��م��اد  يو�سف 
عطية ال��ع��ويف، ع��ن  اأن�����س ب��ن م��ال��ك -ر���س��ي اهلل 

�سند )احلديث الوارد عن النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: من مات على بغ�س اآل حممد مات كافرا( فيما يعرف 
اأهل اخلربة �سحيح على �سرط ال�سيخني، وهي مّما ي�ستدرك بها على ال�سحيحني، البخاري وم�سلم، ومتنها اإكليل فّياح 
بالعقائد ال�سماوّية ال�سخمة، �سادح مبنظومة متعالية من معارف الر�سالة والتوحيد، لكن قد تقول: اإّن الرواية 

واإن كانت �سحيحة على �سرط ال�سيخني، لكّنها من اأخبار االآحاد غري املتواترة، فال تتاأ�ّس�س عليها عقيدة!!!.

صفحة كتابصفحة كتاب

�صفر اخلري � 1438 ه�18



عليه  اهلل  ر�سول اهلل �سل  ق��ال: دخلت على  عنه- 
وال��ه و�سلم ف��ق��ال: )ق��د اأُع��ط��ي��ت ال��ك��وث��ر(. قلت: 
ق��ال: )نهر يف اجلنة  الكوثر؟!  يا ر�سول اهلل وما 
عر�سه وطوله ما بني امل�سرق واملغرب، وال ي�سرب 
منه اأحد فيظماأ، وال يتو�ساأ منه اأحد في�سعث، ال 

ي�سربه اإن�سان خفر ذمتي، وال قتل اأهل بيتي( .
ف���روٌح ث��ق��ة، وي��و���س��ف ثقة على ���س��رط ال��ب��خ��اري، 
وحّماد جمهول مل اأقف على حاله، وعطّية �سالح 
�سالح  لكّنه  جم��ه��ول،  احل��دي��ث  ف�سند  احل��دي��ث. 
بل  يخفى،  ال  كما  واملتابعات  ال�سواهد  يف  للغاية 
ال�سّك يف �سدور معناه عن النبّي -�سلى اهلل عليه 

واآله و�سلم- ب�سهادة املتواترات.
وي�سهد لذلك ما اأخرجه اأبو نعيم يف احللية قال: 
حّدثنا حممد بن املظفر، حدثنا حممد بن جعفر 
بن عبدالرحيم، حدثنا اأحمد بن حممد بن يزيد 
اأبي  بن �سليم، حدثنا عبدالرحمن بن عمران بن 
بن  يعقوب  ع��م��ران، حدثنا  ب��ن  اأخ��و حممد  ليلى 
مو�سى الها�سمي، عن ابن اأبي رواد، عن ا�سماعيل 
ب��ن اأم��ّي��ة، ع��ن عكرمة، ع��ن اب��ن عبا�س ق��ال: قال 
�سّره  و�سلم: )من  واآل��ه  ر�سول اهلل �سل اهلل عليه 
اأن يحيا حياتي وميوت مماتي وي�سكن جنة عدن 
غر�سها ربي، فليوال علياً من بعدي، وليوال ولّيه، 
وليقتد باالأئمة من بعدي؛ فاإّنهم عرتتي، خلقوا 
للمكذبني  ووي��ٌل  وعلماً،  فهماً  رزق��وا  من طينتي، 
ال  �سلتي،  فيهم  القاطعني  اأم��ت��ي،  م��ن  بف�سلهم 
اأنالهم اهلل �سفاعتي( . اأقول: فيه بع�س املجاهيل 

لكّنه �سالح يف ا ل�سواهد.
واحل�����ّق ف��ال��ط��رق يف ه����ذا االأ����س���ل ك���ث���رية، وه��ي 
م��ت��وات��رة م��ع��ن��ى، وح�����س��ب��ك م��ا ���س��ردن��اه اآن���ف���اً من 
حديث الثقلني وغريه، وهي وا�سحة بل �سريحة 
ال��ك��ربى؛  ال��ب��ي��ت  اأه���ل  ك��ف��ر م�ستحّل ح��رم��ات  يف 

كا�ستحالل �سفك دمائهم املقّد�سة.
واأ�سري لتعميم الفائدة اإىل اأّن الكافر عندنا نحن 
الكافر  ه��و  االأّول  اأق�����س��ام؛  ث���الث  ع��ل��ى  امل�سلمني 
املطلق، وهو الذي ال يوؤمنن باهلل وال يقّر بالتوحيد، 
وال�����������ث�����������اين: ه���و 
ال��ذّم��ي م��ن قبيل 
والن�سارى  اليهود 

واإّن��ا  م�سّوهة؛  ب�سيغة  �سبحانه  ب��اهلل  امل��وؤم��ن��ون 
�ساأن  الأّنهم �سّغروا عظيم  بكفرهم  االإ�سالم  حكم 
اهلل ملّ���ا ق��ال��وا: ي���ده م��غ��ل��ول��ة. وغ��ّل��ت اأي��دي��ه��م مبا 
�سّخفوه  ق��د  ب��ل  التوحيد،  �سّفهوا  والأّن��ه��م  ق��ال��وا. 
للغاية، ملا جعلوا اهلل ثالث ثالثة؛ تعاىل اهلل عّما 

ي�سفون..
اأّم�������ا ال��ق�����س��م ال���ث���ال���ث: ف���ه���م ب��ع�����س م����ن ي��ن��ط��ق 
بال�سهادتني مّمن جحد اأهّم ما جاء به النبّي من 
قطع  ما  اأعظم  واأنكر  الكربى،  الّدين  �سرورّيات 
واآل����ه و�سلم  ال��ن��ب��ي ���س��ل اهلل عليه  ب�����س��دوره ع��ن 
م��ن اأرك�����ان االإ����س���الم االأ����س���ا����س. وب��اجل��م��ل��ة فلقد 
يف  النبي  كّذبوا  الأّنهم  بارتدادهم؛  االإ�سالم  حكم 
ال�سرورّيات  ه��و يف قائمة  مّم��ا  ب��ه  م��ا ج��اء  بع�س 

واملتواترات اأب�سع تكذيب..
وم��ث��ل ه��ذا اأ���س��ل ع��ق��ائ��دّي ك��ب��ري، ق��د اّت��ف��ق عليه 
عن  ناهيك  و�سيعة،  �سّنة  االإ���س��الم،  علماء  قاطبة 
جزم ابن تيمية القائل: من اأنكر ما ثبت بالتواتر 

واالإجماع، فهو كافر بعد قيام احلّجة .
التفتازاين  جزم  علمّياً  لنا  يف�ّسر  ال��ذي  هو  وه��ذا 
�ساأنه،  يف  نتوّقف  ال  فنحن  ق��ول��ه:  يف  يزيد  بكفر 
بل يف كفره واإميانه؛ لعنُة اهلل عليه وعلى اأن�ساره 
واأعوانه . وكذلك جزم اليافعي يف قوله: اأّما حكم 
من قتل احل�سني، اأو اأمر بقتله، ممن ا�ستحّل ذك، 

فهو كافر، واإن مل ي�ستحّل ففا�سق فاجر .
اأج��ل��ى ���س��رورّي��ات ه��ذا ال��دي��ن، م��وّدة  واإذن، فمن 
احل�����س��ني واأه������ل ال���ب���ي���ت، ق���رن���اء ال���ك���ت���اب وع���دل 
الر�سالة؛ فمن جحد واأنكر ونفى وجوب موّدتهم 
حمالة  ال  ف��ه��و  وع���م���اًل؛  ق���واًل  تعظيمهم  ول����زوم 
ذلك؛  بعك�س  اجل��ازم��ني  وبالقراآن  بالنبي  مكّذب 
واإن �سام  ���س��يء  االإ���س��الم يف  م��ن  ف��اجل��اح��د لي�س 
و���س��ّل��ى؛ فحكمه ح��ك��م م��ن ���س��ام و���س��ّل��ى وجحد 

وجوب تعظيم الكعبة من هذه اجلهة.
وق���د ي�����س��األ ال��ب��ع�����س م��ن غ��ري اأه����ل اخل����ربة عن 
اإيراد هذه االأحاديث النبوّية التي ال  احلكمة من 

جامع بينها يف العنوان فيما قد يتوّهم؟!!.
يعرف  فيما  اإي��راده��ا  م��ن  املق�سود  ب���اأّن  وجنيبه: 
اأه���ل اخل���ربة، ه��و ان��ت��زاع ه��ذه اجل��ام��ع؛ ف�سحيح 
اأّن اآي���ة امل��ب��اه��ل��ة م��ث��اًل رمب���ا ال ع��الق��ة ل��ه��ا ب���دواً 

النبوّية  االأح��ادي��ث  بقّية  وهكذا  الثقلني،  بحديث 
واالآيات القراآنية الواردة يف �ساأن اأهل البيت، لكن 
قد قلنا يف الف�سل االأّول من هذا الكتاب اأّن هّمنا 
اأهل  بهوّية  يعّرفنا  ال��ذي  التاّم،  امل��الك  انتزاع  هو 
االأح��ك��ام  الأخ��ط��ر  مو�سوعات  باإعتبارهم  البيت؛ 
مو�سوعات  اأي  العقائدّية؛  على  ع��الوة  الفقهّية 
ل����زوم ال��ت��ع��ظ��ي��م يف اأق�����س��ى درج���ات���ه، وه���ك���ذا من 
االن��ت��ه��اك، وه���ذا ه��و اجل��ام��ع يف احلقيقة؛  جهة 
وق��ع فيها  ال��ت��ي  ال�سرعّية  االأخ��ط��اء  اأك���رب  م��ن  اإذ 
بع�س الباحثني، هو الكالم عن اأهل البيت كالماً 
اق��ت��ط��اع��ّي��اً ب��ال��ن��ظ��ر ل��ل��ح��دي��ث ال���واح���د اأو االآي���ة 
الواحدة.. واأ�سري �سريعاً اإىل اأّن االقتطاع ا�ستغفال 
فهم  التاريخ؛  يف  النوا�سب  خبث  اأ�سا�سه  مربمج، 
�سّفهوا املتواترات وبقّية اأحاديث النبي -�سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم- على هذا االأ�سا�س، ولالأ�سف فقد 
اأهل  من  واح��د  غري  على  اال�ستغفال  ه��ذا  انطلى 
الف�سل؛ مع اأّن احلّق ال�سحيح هو ما يدور مدار 
اإذ قد ال تظهر  امل��ت��وات��رات وغ��ريه��ا؛  اجلامع بني 
ال��واح��دة  االآي���ة  اأو  احل��دي��ث  يف  ال�سرعّية  القيمة 
للوقوف على كامل احلقيقة، فالبّد من اقتنا�س 
اجل���ام���ع م���ن اجل���م���ي���ع، ف��اف��ه��م ج����ّي����داً ومت�����ّس��ك 
�سرد  م��ن  مق�سودي  منتهى  ه��و  وه���ذا  بب�سرية. 
االأدّل��ة  اأي  الكتاب؛  الف�سل، بل كّل  االأدّل��ة يف هذا 
بو�سف املجموع، ال االأدّلة بو�سف اال�ستقالل، وقد 
ترّتب على ذلك اأّن كّل حكم عقائدي اأو فقهي، قد 
انتزعناه يف هذا الكتاب، فم�ستنده املجموع مبا هو 

جمموع.

م�صتل من كتاب  ) الر�سول امل�سطفى �سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم و ال�سعائر احل�سينية �س207 ـ �س211(

با�صم ح�صون �صماوي احللي اال�صالمي  • للباحث 
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يزحف احل�صني  باأ�صرته مع قلرّة العدد وخذالن النا�صر وي�صل 
وال�صوء  البغي  اأحالف  يحت�صد  احلرام حيث  كربالء مطلع حمرم 
متن�صلني من كل مبادئ العروبة واالإن�صانية، وبعد ظهرية العا�صر 
ف وُيرفع الراأ�س الكرمي ذو  ُي�صَفك )دم ر�صول اهلل( على ثرى الطَّ
اًل الآيات اهلل على رمح اأبناء الطلقاء، وُت�صبى  ال�صيب اخل�صيب مرتَّ
بنات الر�صالة مع االأيتام االأبرياء.. وعلى مرِّ العهود واالأزمان يرتفع 
مبختلف  العظمى  والفجيعة  الكربى  املظلمة  لهذه  الثوري  ال�صوت 
تتكاثر  النه�صة،  الأبعاد  وحتليل  وفكٍر  وبكاء،  ندٍب  من  االأ�صاليب: 
تعلو  والهتافات  الف�صائيات،  ع�صر  مع  اهلل  بحمد  وتت�صع  املنابر 
النداء  ذلك  ملبيًة  ُح�َصنْي،،..  َيا  ْيَك  ُح�َصنْي..َلبَّ َيا  ْيَك  وتعلو:‘‘َلبَّ
ين�صرنا..؟!(  ر  نا�صِ ِم��ْن  )َه���ْل  التاريخ  ع��رب  ي  امل���دورّ احل�صيني 
اإمامنا  َوَرَد احلثُّ املوؤكد عليها هي زيارة  التي  ال�صعائر  اأبرز  ولعل 
ال�صبط ال�صهيد بكربالء ويف منا�صبات خمتلفة على امتداد ال�صنة 
ْلِم  اأ�صا�َس الظُّ �َصْت  اأ�صَّ ًة  ُامَّ  ُ ويف بع�س فقراتها نقراأ: ))..َفَلَعَن اهللَّ
َمقاِمُكْم  َعْن  َدَفَعْتُكْم  ��ًة  ُامَّ  ُ اهللَّ َوَلَعَن  اْلَبْيِت  ْه��َل  اأَ َعَلْيُكْم  ���ْوِر  َواجْلَ
َقَتَلْتُكْم  ًة  ُ ُامَّ َوَلَعَن اهللَّ ُ فيها  َبُكُم اهللَّ َرتَّ َواأَزاَلْتُكْم َعْن َمراِتِبُكُم التي 
ِ َوِاَلْيُكْم  ديَن َلُهْم ِبالتَّْمكنِي ِمْن ِقتاِلُكْم َبِرْئُت اإىَل اهللَّ ُ امْلَُمهِّ َوَلَعَن اهللَّ
ِ اإين �ِصْلٌم  ِئِهم يا اأبا َعْبِد اهللَّ ِمْنُهْم َوِمْن اأَ�ْصياِعِهْم َواأَْتباِعِهْم َواأْوِلياَّ
ُ اآَل ِزياٍد  مِلَْن �صامَلَُكْم َوَحْرٌب مِلَْن حاَرَبُكْم اإىل َيْوِم اْلِقياَمِة َوَلَعَن اهللَّ

ُ اْبَن َمْرجاَنَة َوَلَعَن  َة قاِطَبًة َوَلَعَن اهللَّ ُ َبني اأَُميَّ َواآَل َمْرواَن َوَلَعَن اهللَّ
َمْت  ًة اأَ�ْصَرَجْت َواأَجْلَ ُ ُامَّ ُ �ِصْمرًا َوَلَعَن اهللَّ ُ ُعَمَر ْبَن �َصْعٍد َوَلَعَن اهللَّ اهللَّ
عن  َم��َرَق  ممن  الظاملني  نلعن  فنحن  اإذن  ِلِقتاِلَك...((  َبْت  َوَتَنقَّ
االإ�صالم وكاد ال�صوء ملن اأراد االإ�صالح واالأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، نلعن من اأ�صاء لكل املثل والقيم واالأعراف النبيلة، نلعن من 
واأبدى وجوههن كما  �ُصتورهن  بنات ر�صول اهلل �صبايا وهتك  �صاق 
ت عن ذلك عقيلة بني ها�صم زينب بنت اأمري املوؤمنني )عليهما  عربرّ
ال�صالم( يف خطبتها اأمام الطاغية يزيد )لعنه اهلل واأخزاه(، نلعن 
لزموا طاعة  قد  القوم  هوؤالء  )اإنَّ  بقوله   و�صفهم احل�صني من 
لوا  وعطرّ الف�صاد،  واأظهروا  الرحمن،  طاعة  عن  وتولرّوا  ال�صيطان، 
حالل  موا  وحررّ اهلل،  ح��رام  واأح��لرّ��وا  بالفيء،  وا�صتاأثروا  احل��دود، 
اأن  من  لنا  بد  ال  ولكن  منهم  ونترباأ  جميعًا  نلعنهم  نعم  اهلل..( 
 ،تلبية احل�صني ينايف  ما  كل  على  عاليًا  االحتجاج  �صوت  نرفع 
وعماًل بقول النبي االأكرم )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( يف حما�صبة 
النف�س: )حا�صبوا اأنف�صكم قبل اأن حُتا�صبوا وزنوها قبل اأن ُتوزنوا، 
هزوا للعر�س االأكرب( : لنت�صاءل مع اأنف�صنا اأين نحن مما اأراده  وجَتَ
 من اإ�صالح وتربية؟! واأين نحن من فكر احل�صني احل�صني
واأخالقه؟! كيف ندعي ُحبَّ احل�صني ونخالف اأقواله واأفعاله؟! 
اأَل�صنا ندعو يف الزيارة املباركة:)اللَُّهمَّ اجعل حَمياَي حَميا حممد 

َفلنَُكنْ ِبمُستَوى التَّلِبيَة..
• �سادق مهدي ح�سن

جّدي  ب�سرَيِة  َواأَ�سرَي  املُنَكر،  َعِن  َواأْنَهى  باملَْعروِف  اآُمر  اأْن  اأُريُد  دي،  َجّ ِة  اأُمَّ يف  االإ�سالِح  ِلَطَلِب  َخَرْجُت  ا  ‘‘اإنَّ
)( َواأبي َعلي بن اأبي طالب ،،.. هذا مقطع مما كتبه �سيد ال�سهداء  يف جانب من و�سيته الأخيه 

حممد بن احلنفية.. حيث اأوجَز واأبلَغ يف بيان هدفه الر�سايل املبارك، وينطلق بعدها متوجهًا نحو العراق 
َفًة لالأحرار يف �سراعهم مع قوى الطغيان والباطل..  لري�ِسَم بدمه ال�سريف �سورًة ُم�سِرَقًة ُم�َسرِّ

مقاالتمقاالت

ـــــ
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الطف  واقعة  ودوره��ا يف  ال�صالم  عليها  زينب  ال�صيدة  التي حتدثت عن  االأق��الم  تلك  كثرية 
واالحداث التي اأعقبت تلك الثورة اال انها اختلفت يف م�صمون خطابها فالبع�س عد وجودها 
االخر  والبع�س  ال�صالم  عليه  احل�صني  االم��ام  ا�صتخدمها  التي  ال�صغط  و�صائل  من  و�صيلة 
بحت  ب�صكل عاطفي  االمر  تناول  االخر  والبع�س  الثورة  نتائج  باالعالم عن  دورها  اخت�صر 
وتهييج  الدمعة  ا�صتدرار  بهدف  والذلة  ال�صعف  مالمح  فيها  ر�صم  ومواقف  �صورا  فاختلق 

امل�صاعر واالحا�صي�س .
ولعل هنالك حقائق مغيبة تكمن يف ان خروج ال�صيدة زينب مع اخيها احل�صني عليهما ال�صالم 
مل يكن وليد اللحظة التي انطلقت بها القافلة بل ان االعداد لتلك امل�صاحبة كان خمطط له 
يف وقت �صابق يت�صح ذلك يف ا�صرتاط االمام اأمري املوؤمنني عليه ال�صالم على عبد اهللرّ بن 
جعفر عندما تقدم خلطبتها بال�صماح لها باخلروج مع اخيها احل�صني لنلم�س من ذلك املوقف 
ال�صالم الداء مهام وادوار  لل�صيدة زينب عليها  نتيقن بان هنالك اعدادا وتهيئة م�صبقة  بل 

مهمة يف كربالء.
جند  النظر  وجهات  وجمع  زينب  ال�صيدة  عن  التاريخ  كتب  وثقته  ما  مراجعة  فان  وبالتايل 
او مفردة  او حادثة عفوية  زينب مبوقف معني  ال�صيدة  دور  يختزل  ان  املنطقي  ان من غري 
ب�صيطة بل انها جمعت ادوار ومواقف يعجز املداد عن و�صفها، حيث ان االمام احل�صني عليه 
ال�صالم حينما ا�صطحبها معه اىل كربالء قلد بذلك جده ر�صول اهلل -�صلى واله- الذي كان 
ومواقفهن  ببطولتهن  التاريخ  �صهد  اللواتي  الن�صاء  من  وعدد  زوجاته  بع�س  معه  ي�صطحب 
لالمام  كبريا  معنويا  زخما  اعطت  زينب  ال�صيدة  فان  وبالتايل  ع��دة،  معارك  يف  اخلالدة 
كلما  احل�صني  االم��ام  ان  يذكرون  املقاتل  كتاب  ولعل  عا�صوراء  يوم  ال�صالم  عليه  احل�صني 
ي�صت�صهد احد اوالده يرجع اىل خيمة ال�صيدة زينب لتعينه على امل امل�صاب بل ان الروايات 
اكدت انها يف ليلة عا�صوراء �صحذت همم االن�صار كذلك، ف�صال عن موقفها يف منع االمام 
حتى  احل�صني  االمام  ابيه  لن�صرة  اخلروج  عن  وعكف  لكلمتها  ان�صاع  الذي  العابدين  زين 

التخلو االر�س من ن�صل حممد وال حممد.
كما ان لل�صيدة زينب دورا مهما يف احلفاظ على العائلة واالطفال من الت�صتت وال�صياع نتيجة 
الهجمات التي تعر�صت لها اخليام، ف�صال عن دورها البارز يف تاأليب الراأي العام يف الكوفة 
املجتمع  تاأثريها يف  الرغم من  االموية على  املاكنة االعالمية  ال�صام وف�صح  اهل  وخماطبة 
انذاك، بل ان ت�صديها لاللقاء خطبة يف الكوفة وعدم ال�صماح لالمام ال�صجاد عليه ال�صالم 
يف ان يخطب �صاهمت باحلفاظ على حياته من ان يقتل قبل نزوله من على املنرب واتاحت 

الفر�صة له اللقاء خطبته يف جمل�س يزيد.
الوقوف  ابرزها  ولعل  املقالة  هذه  يف  ح�صرها  ال�صعب  من  كثرية  مواقف  هنالك  ان  كما 
انها خلقت  املنزل بل  ادوات  اداة من  املراأة  الذي كان يعترب  انذاك  الذكوري  بوجه املجتمع 
يفوق  مانقول  اذا  الرجل  دور  اهمية عن  اليقل  امل��راأة  دور  ان  املجتمع  لذلك  فاثبتت  للرجل 
ذلك يف كثري من املواقف، ف�صال عن ر�صم �صورة مميزة للمراأة يف حتمل ال�صرب واحلفاظ 
على احلجاب يف احلك الظروف وعدم ال�صعف وم�صروعية اجلهاد واملحافظة على ال�صالة 

الواجبة وامل�صتحبة يف امل�صائب و�صكر اهلل والثناء له عند ال�صدائد.
ختاما فال�صيدة زينب �صخ�صية جمعت ف�صاحة وحكمة ابيها علي وعفة امها الزهراء وكيفية 
حتملها للم�صائب و�صرب اخيها احل�صن و�صجاعة اخيها احل�صني ووفاء �صقيقها العبا�س عليهم 

ال�صالم ...

•  والء ال�صفاروالئيــــــات

لماذا السيدة زينب في كربالء 

اأن  يجب  اأال  حممد(؟  واآِل  حممد  مَم��ات  ومَماتي  حممد  واآِل 
نحول هذا الدعاء اإىل جانب عملي يف واقعنا املعا�س؟! فلماذا 
َ َوَر�ُصوَلُه َوَيَتَعدَّ  هذا التعدي على حدود اهلل )) َوَمْن َيْع�سِ اهللَّ
ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َناًرا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهنٌي(( )الن�صاء:14(
    لذا وقبل اأن نلبرّي نداء احل�صني  ونلعن �صمرًا يف �صعائرنا، 
ْيَك  )َلبَّ اأنَّ  وجوارحنا  جوانحنا  بكل  ولنوؤمن  باحلق  فلنتوا�َس 
َبْل هو قبل هذا  َفَح�ْصب  لي�س هتافًا و�صراخًا عاليًا  ُح�َصنْي(  َيا 
الذي-كما    احل�صني  ومبادئ  و�صلوك  بفكر  التزام  وذاك 

يقول ال�صاعر-
)اأعطى الذي ملكت يداه اإلَهه      حتى اجلنني ِفداه ُكل 

جنني(
ُ �ِصْمرًا(  ته وَمَنَعِته، كما اأن )َلَعَن اهللَّ يف �صبيل رفعة االإ�صالم وعزَّ
اأو غريه ممن ذكرت الزيارة الكرمية لي�س للزيارة ونيل ثوابها 
فقط اأو للتذكري مبا قام به اأولئك االأجالف اجلفاة من جرمية 
و�صلوك  ِفكٍر  لكل  لعٌن  هي  بل   ، اهلل  عبد  اأب��ي  بحق  نكراء 
 احل�صني ك��ان  التي  ال��ق��راآن  واأخ���الق  ِفكَر  يعار�س  ��ه  وت��وجرّ
من  طليعة  يف  واأ�صحابه  بيته  اأهل  من  املباركة  ال�صفوة  وتلك 
بذلوا مهجهم من اأجل كرامتها والذود عن بقائها م�صعاًل ينري 
اأنَّ  اأن نتذكر  للثائرين دربهم اإىل قيام ال�صاعة.. وِلزاَمًا علينا 
  الإمامنا  ميل  اجلَّ وردُّ  ُينكر،  ال  عظيم  ف�صٌل    للح�صني 
باليد،  املنكر  وننهى عن  وننتهي  باملعروف  وناأمر  ناأمتر  اأن  هو 
بالل�صان، بالقلب، بالقلم، بكل ما تف�صل اهلل به علينا من نعمة 
العظيم  ال��ق��راآن  لتعاليم  املخل�س  بالتوجه  متح�صنني  وق��وة 
ول�صريعة النبي الكرمي )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( فحري بنا 
احل�صني  ونلبي  وزمرته  ال�صمر  نلعن  اأن  واآل��ه  حممد  اأحباب  يا 
– عندما  لنكون  ال�صائب  و�صلوكنا  امللتزم  بفكرنا  وثورته   
تعاىل  اهلل  مع  و�صادقني  التلبية  -  مب�صتوى  عاليًا  هتافًا  نلبيه 
االإم��ام  ل��دع��اء  وم�صتحقني  اأنف�صنا..  وم��ع    احل�صني  وم��ع 
ال�صادق  ‘‘اللهم ارحم تلك ال�صرخة التي كانت لنا ...،، 
اآََمُنوا  ِذيَن  اأَيَُّها الَّ واأن ال ينطبق علينا قوله تبارك وتعاىل ))َيا 
ال  َما  َتُقوُلوا  اأَْن   ِ اهللَّ ِعْنَد  َمْقًتا  َكرُبَ   * َتْفَعُلوَن  ال  َما  َتُقوُلوَن  مِلَ 

َتْفَعُلوَن(( )ال�صف:2(
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كانت الر�سائل املتتالية التي ت�سم بني طياتها )اال�ستغاثة ،والنجدة من حكم يزيد مع املواثيق والعهود 
والبيعة ( الواردة اىل االمام وهو يف مكة تطالب باأن يقوم بالثورة ويقبل عليهم ،فهذه الر�سائل تقدر 

باالالف ،واالن لي�س ب�سدد نقا�س تلك الر�سائل ،ولكن كمحل �ساهد ناأخذ واحدة منها والتي ار�سلها �سبث 
بن ربعي الريبوعي،و حممد بن عمر التميمي ، و حجار بن ابجر العجلي،و يزيد بن احلارث ال�سيباين ، و 

هذا ن�سها : - )) اما بعد فقد اخ�سر اجلناب ، و اينعت الثمار ، و طمت اجلمام، فاقدم على جند لك جمند 
وال�سالم عليك (( .

وبعد هذه الر�سائل ماهو موقف �سمري االمام املع�سوم جتاه خال�س االمة من الطاغية يزيد ؟ وتلبية النداء 
؟ ،فاليوجد اأمام االمام احل�سني )عليه ال�سالم( امل�سوؤول عن االمة ،اال اال�ستجابة واالقبال عليهم .

مدرسة العطاء في االخالق
االمام الحسين أنموذجا

•الباحث:  جماهد منعرث من�سد الثانية  • احللقة 

بحوثبحوث

خروج االمام )( لتلبية نداء االمة
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القواعد  من  نابع  ذات��ه  بحد  التحرك  وه��ذا 
االخالقية يف اال�صالم ،فقد قال ابي عبد اهلل 
ال�صالم( يف  حديثه مع جي�س  احلر  )عليه 
واأثنى  اأن حمد اهلل  بعد   : الرياحي  يزيد  بن 
اإىل  معذرة  اإنها  النا�س  اأيها   : قال  ثم  عليه، 
اآتكم حتى  اإين مل   ، واإليكم  اهلل -عز وجل- 
اأقدم  اأن  ر�صلكم  علي  وقدمت  كتبكم  اأتتني 
علينا فاإنه لي�س لنا اإمام لعل اهلل يجمعنا بك 
على الهدى ، فاإن كنتم على ذلك فقد جئتكم 
عهودكم  من  اإليه  اأطمئن  ما  تعطوين  فاإن   ،
تفعلوا  مل  واإن   ، م�صركم  اأق��دم  ومواثيقكم 
اإىل  عنكم  ان�صرفت  كارهني  ملقدمي  وكنتم 

املكان الذي اأقبلت منه اإليكم.
ولنفرت�س مل تكن هناك ر�صائل مطالبه من 
االمة فيها مواثيق وعهود وبيعة ،فهل �صيخرج 

االمام )عليه ال�صالم(؟ 
اجلواب : بديهي ان االمام )�صالم اهلل عليه 
كثرية  اأ�صباب  لوجود  كربالء  اىل  اليخرج   )

منها :�
احلاكم   هذا  بوجود  وتقبل  تر�صى  االم��ة   .1
،فخروجه هنا �صيكون يف مو�صع املعتدي على 
،والقاعدة  احلاكم  اختيار  يف  النا�س  حرية 
خالفة  اىل  امل�صتندة  اال�صالمية  االخالقية 
حق  تتيح  ال�����ص��الم(  )عليه  امل��وؤم��ن��ني  اأم���ري 
االم��ام  نف�صه  يفر�س  ،فلم  احلاكم  اختيار 
االم��ة  ،وامن���ا  كخليفة  ال�صالم(  علي)عليه 

ذهبت اليه مرارا .
2. اخالق االمام احل�صني )�صالم اهلل عليه( 

الجتيز له اخلروج بدون طلب .
والدعم  ال�صعبية  ال��ق��اع��دة  وج��ود  ع��دم   .3
،وما  الثورة  ل�صاحب  االمة  من  اجلماهريي 
اخل��زاع��ي يف  �صليمان  ق��ول  ذل��ك  على  ي��دل 
 : خطبته عندما ار�صلوا الر�صائل ،فقال لهم 
قب�س  قد  ان ح�صينا  و   ، قد هلك  معاوية  ان 
على القوم ببيعته ، و قد خرج اىل مكة و انتم 
�صيعته ، و �صيعة ابيه ، فان كنتم تعلمون انكم 
نا�صروه و جماهدو عدوه فاكتبوا اليه ، و ان 
الرجل من  تغروا  الف�صل فال  و  الوهن  خفتم 

نف�صه .
ثانيا :� عدم البدء بالقتال .

ال�صالم(  )عليه  احل�صني  االم��ام  �صعار  كان 
�صعاره )اأين اكره ان اأبداأهم بقتال ( .

�صرية  يف  اخالقية  قاعدة  كان  ال�صعار  وهذا 
الر�صول )�صلى اهلل عليه واله و�صلم (،ثم يف 
يف   ) عليه  اهلل  )�صالم  املوؤمنني  اأمري  �صرية 
قد  االي��ام  يوم من  يكن يف  فلم   ، كل حروبه 
)عليه  القائل  فهو  اأحد  بقتال  اأوب��داأ  اأعتدى 
ال�صالم(:  ال تدعون اإىل مبارزة واذا دعيت 
والباغي  باغ  اليها  الداعي  فان  فاأجب  اليها 
يف  الع�صكريني  القادة  احد  م�صروع،فيذكر 
قائال  ال�����ص��الم(  )عليه  علي  االم���ام  جي�س 
ياأمرنا يف كل موطن لقينا معه عدوه  :  كان 

يقول : ال تقاتلوا القوم حتى يبدوؤكم.
وق���د ذك��رن��ا م��ق��دم��ة ال��ب��ح��ث ب����اأن اأخ���الق 
عليه(  اهلل  )���ص��الم  احل�صني  اهلل  عبد  اأب��ي 
ال�صالة  )عليهما  واب��ي��ه  ج���ده  ���ص��رية  م��ن 
وال�����ص��الم(،ف�����ص��ال ع��ن ذل��ك ،ف��اأن��ه )عليه 
ال�صالم( كان حا�صرا مع اأبيه اأمري املوؤمنني 

)عليه ال�صالم( يف جميع احلروب.
)عليه  احل�صني  االم���ام  �صند  ف���اأن  وب��ذل��ك 
اىل  املذكور  ال�صعار  يف  وال�صالم(  ال�صالة 
اأ�صل القاعدة االخالقية التي بينا م�صادرها 

اأعاله .
واأما احلوادث التي مل يبداأ االمام فيها القتال 
يف خروجه اىل اأر�س كربالء املقد�صة وواقعة 

الطف لعل منها ما ياتي :�
1.اللقاء مع احلر وجي�صه يف ال�صحراء .

عندما قدم احلر بن بن يزيد الرياحي بالف 
الظهرية  حر  يف  العط�س  انهكهم  قد  فار�س 

قبل �صالة الظهر بوقت قريب.
وملا التقى احل�صني )عليه ال�صالم( واأ�صحابه 
هو  وق��ف  حتى  التميمي  يزيد  ب��ن  احل��ر  م��ع 
 ) عليه  اهلل  )�صالم  احل�صني  مقابل  وخيله 
ر�صول  :يابن  لالمام  القني  بن  زهري  ،فقال 
اهلل اأن قتال هوؤالء اأهون من قتال من ياتينا 
)عليه  احل�صني  االم���ام  ،ل��ك��ن  بعدهم  م��ن 

ال�صالم( رف�س .
لفتيانه:  وال�����ص��الم(  ال�صالة  )عليه  وق��ال 
فوا  ور�صِّ امل���اء،  م��ن  وارووه���م  ال��ق��وم  ا�صقوا 
فتيانه  فقام  ال�صالم(  تر�صيفًا)عليه  اخليل 
و�صقوا  فتية  فقام  تر�صيفًا،  اخليل  فر�صفوا 
القوم من املاء حتى اأرووهم، واأقبلوا ميلوؤون 
ثم  امل��اء  م��ن  �صا�س  والطِّ واالأت����وار  الق�صاع 
اأو  ثالثًا  فيه  عبَّ  فاإذا  الفر�س،  من  يدنونها 
اأربعًا اأو خم�صًا عزلت عنه، و�صقوا اآخر حتى 

�صقوا اخليل كلها. 
وملا ح�صر وقت ال�صالة قال احل�صني )عليه 
ال�صالم( للحر: اأتريد اأن ت�صلي باأ�صحابك؟
فقال احلر : ال، بل ت�صلرّي ون�صلرّي ب�صالتك.

اأن��ه��ا �صبيه  وم��ا ي��الح��ظ يف ه��ذه احل��ادث��ة 
مبوقف اأمري املوؤمنني )�صالم اهلل عليه ( يف 
معركة �صفني، ولكن هناك اختالف يف املكان 

واال�صخا�س .
فاالمام علي )عليه ال�صالم(  هو الذي ملك 
اأْن  بعد  امل�صلمني  ف�صقى  يوم �صفني  امل�صرعة 
جي�س  بيد  كانت  وعندما  العط�س،  جهدهم 
املوؤمنني  امري  جي�س  عن  املاء  منعوا  معاوية 

)عليه ال�صالة وال�صالم (.
واملاء بند من بنود حقوق االن�صان يف اال�صالم 
يف ال�صلم واحلرب معا ،وقد ار�صى دعائم هذا 
البند االمام علي ثم االمام احل�صني )عليهما 
اال�صالمية  امل��ع��ادن  تظهر  ،ولكن  ال�صالم( 
احلقيقة لدى امل�صلم يف املواقف احل�صا�صة ، 
يك�صف  ،فهنا  احل��رب(   ( املواقف  تلك  فمن 

الغطاء هل الذي مينع املاء مب�صلم ؟
معاوية وجي�صه منع املاء !  يزيد وجي�صه منع 

املاء! 
    لقد كان االمام با�صتطاعته ان ي�صتغل �صدة 
،اأو ي�صتعني براي زهري بن القني  ظماأ العدو 
،فيقاتلهم وي�صتويل على ا�صلحتهم ،لكنه رق 
اأنهم  يعلم  عنهم،وهو  النظر  وغ�س  حلالهم 

جاوؤوا لقتاله و�صفك دمه الطاهر .
ويف نف�س هذه احلادثة يذكر علي بن الطعان 
 ، يومئذ  احل��ر  م��ع  كنت   : ق��ائ��ال  امل��ح��ارب��ي 
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فلما   ، اأ�صحابه  من  جاء  من  اآخ��ر  يف  فجئت 
راأى احل�صني )عليه ال�صالم (ما بي وبفر�صي 
من العط�س قال : اأنخ الراوية ! والرواية عندي 
ال�صقا ثم قال : يا ابن االأخ اأنخ اجلمل ! فاأنخته 
�صال  �صربت  كلما  فجعلت   ، ا�صرب   : فقال   ،
املاء من ال�صقاء فقال احل�صني : اأخنث ال�صقاء 
فقام فخنثه   ، اأفعل  اأدر كيف  فلم  اأعطفه  اأي 

ف�صربت و�صقيت فر�صي.
وهكذا نالحظ الفرق يف االخالق العدو مينع 
ي�صقي  ال�صالم(  )عليه  ،واالم��ام  ويخون  املاء 
اأعداءه املاء، وير�صف خيلهم ،وين�صحهم بعد 
اكمل ال�صالة والفراغ منها قائال )�صلوات اهلل 
و�صالمه عليه ( : بعد ان  حمد اهلل واأثنى عليه 
اإنرّكم  ا�س  النرّ »اأيرّها  د:  حممرّ النرّبي  على  و�صلرّى 
اإْن تترّقوا اهلل وتعرفوا احلقرّ الأهله يكن اأر�صى 
)�صلى اهلل عليه   د  حممرّ بيت  اأه��ل  ونحن  هلل، 
اأوىل بوالية هذا االأمر من هوؤالء  واآله و�صلم( 
باجلور  وال�����ص��ائ��ري��ن  لهم  لي�س  م��ا  ع��ني  امل��درّ
والعدوان، واإْن اأَبيتم اإالرّ الكراهيرّة لنا واجلهل 
نا وكان راأيكم االآن على غري ما اأتتني به  بحقرّ

كتبكم، ان�صرفُت عنكم«.
اأخرى  ن�صيحة  والنا�س  احلر  جلي�س  وكانت 
م���ن االم�����ام )ع��ل��ي��ه ال�����ص��الم( ت��ع��ت��رب تلك 
مل  ،واي�صا  عامة  اأخالقية  قاعدة  الن�صيحة 
خطب  البي�صة  ،ففي  القتال   االم��ام  يبداأهم 
والثناء  هلل  احلمد  بعد  فقال  احل��ر  اأ�صحاَب 
ا�س اإنرّ ر�صول اهلل قال: َمن راأى  عليه: »اأيرّها النرّ
ناكثًا  اهلل،  حل��رام  م�صتحاًل  جائرًا،  �صلطانًا 
ة ر�صول اهلل، يعمل يف عباد  عهده، خمالفًا ل�صنرّ
اهلل باالإثم والعدوان، فلم يغريرّ عليه بفعل وال 
ًا على اهلل اأْن يدخله مدخله، اأال  َقول، كان حقرّ
طاعة  وتركوا  ال�صيطان  لزموا  قد  ه��وؤالء  واإنرّ 
احلدود  لوا  وعطرّ الف�صاد،  واأظهروا  الرحمن، 
موا  وا�صتاأثروا بالَفيء، واأحلرّوا حرام اهلل وحررّ
ن غري، وقد اأتتني كتبكم  حالله، واأنا اأحقرّ ممَّ
وقدمْت عليَّ ُر�ُصلكم ببيعتكم اأنرّكم ال ت�صلرّموين 
وال تخذلوين فاإْن اأمتمتم عليَّ بيعتكم ت�صيبوا 
فاطمة  وابن  علي،  بن  احل�صني  فاأنا  ر�صدكم، 
بنت ر�صول اهلل، نف�صي مع اأنف�صكم واأهلي مع 

اأهليكم ولكم يفَّ ُا�صوة، واإْن مَلْ تفعلوا وَنق�صتم 
فَلَعمري  اأعناقكم  من  بيعتي  وخلعتم  عهدكم 
واأخي  باأبي  فعلتموها  لقد  بنكر،  لكم  هي  ما 
بكم  اغ��رترّ  م��ن  ف��امل��غ��رور  م�صلم،  ي  عمرّ واب��ن 
كم اأخطاأمت ون�صيبكم �صيرّعتم وَمن نكث  فحظرّ
عنكم،  اهلل  و�صيغني  نف�صه،  على  ينكث  ا  فاإمنرّ

الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته«. وال�صرّ
اأقبل  عندما  حم��رم  من  التا�صع  اليوم  يف   .2

�صمر ملع�صكر احل�صني )عليه ال�صالم(.
اأقبل �صمر بن ذي  التا�صع من حمرم   يف يوم 
)عليه  احل�صني  االمام  مع�صكر  على  اجلو�صن 
ال�صالم( وكان من اخوال اأخوة احل�صني ابناء 
ام البنني ،فنادى :اأين بنواأختنا ؟ ،فا�صتنكروا 

الرد عليه .
فالتفت اليهم االمام احل�صني )عليه ال�صالم( 
من  ف��اأن��ه  فا�صقا  ك��ان  ،وان  :اأج��ي��ب��وه  ،وق���ال 
اخوالكم .فاقبلوا ي�صاألونه حاجته ،فقال : انتم 

يا بني اختي اأمنون .لكنهم رف�صوا امانه.
عن�صر�صمو  تفعيل  احلادثة  هذه  يف  ويالحظ 
الذين  البنني  اأم  ابناء  بني  متبادل  االخ��الق 
رف�صوا يف البداية اال�صتجابة لل�صمر من اجل 
)عليه  احل�صني  االم���ام  م�صاعر  ج��رح  ع��دم 
اأبي عبد اهلل )�صالم اهلل  ،واالم��ام  ال�صالم( 
الرحم  �صلة  م�صالة  على  اك��د  ال��ذي   ) عليه 
وان  له  ي�صتجيبوا  ان  منهم  طلبه  خ��الل  من 
اأخ��الق��ي  ك��ان فا�صقا ،واي�����ص��ا اع��ط��ى در����س 
،واي�صا  امل��ذك��ورة  امل�صالة  يف  للمع�صكرين 
احلروب  يف  االع��داء  مع  املحاورة  من  المانع 
على  ان��ه  ينتبه  او  يهتدي  اأن  اخل�صم  لعل 
يف  االم���ان  عر�س  م��ن  اأق���وى  خطاأ،فاليوجد 

معركة م�صريها معروف .
املجال  ال�صالم(ف�صح  )عليه  االم���ام  وه��ن��ا  
لتفكري العدو باأن هذا العر�س مرفو�س ،فعليه 
ان يفكر ب�صبب الرف�س لي�صل اىل نتيجة باأن 

مع�صكر احل�صني على حق وهو على باطل .
م�صالة  تفعيل  احل��ادث��ة  يف  اي�صا  وي��الح��ظ 
هذه  ا�صتغالل  عدم  هي  جدا  مهمة  اخالقية 
الغدر  او  بالقتال  ال��ب��داأ  اأج���ل  م��ن  امل��ح��اورة 
بالعدو وقتله ، فاحل�صني )عليه ال�صالم( وقبل 

احلرب كان يعلم ا�صحابه وان�صاره على مبدا 
عندما  ماحدث  ،فهذا  الغدربالعدو(  )رف�س 
رف�س م�صلم بن عقيل اأن يغدر بعبيد اهلل بن 
اأم��رًا مهمًا ورمبا  االأم��ر كان  اأن هذا  زياد مع 
يغري جمرى التاريخ، مع ذلك رف�صه م�صلم بن 
ال�صيد  ،فيذكر   مبادئه  مع  يتنافى  الأنه  عقيل 
احل�صني  مقتل  كتابه  يف  املقرم  ال��رزاق  عبد 
دار هاين بن  االأع��ور نزل يف  بن  �صريك  اأن   :
عروة ملوا�صلة بينهما وملا مر�س اأر�صل اإليه ابن 
يحر�س  �صريك  فاأخذ   ، لك  عائد  اأين   : زياد 
وقال  زي��اد  بابن  الفتك  على  عقيل  بن  م�صلم 
له : اإن غايتك وغاية �صيعتك هالكه فاأقم يف 
اإليه  اأخ��رج  عندي  اطماأن  اإذا  حتى  اخلزانة 
 . العافية  بالكوفة مع  اأمره  اأكفيك  واأنا  واقتله 
 ، بالباب  االأم��ري   : اإذ قيل  وبينا هم على هذا 
اهلل،فلما  عبيد  ودخل  اخلزانة  م�صلم  فدخل 
ا�صتبطاأ �صريك خروج م�صلم اأخذ عمامته من 
االأر�س ثم و�صعها  ، وو�صعها على  راأ�صه  على 
على راأ�صه فعل ذلك مرارا ونادى ب�صوت عال 

ي�صمع م�صلما :

ثم  اخلزانة  اإىل  رامقة  وعينه  يكرره  زال  وما 
فيها  كان  ولو  اإ�صقونيها   : رفيع  ب�صوت  �صاح 
حتفي، فالتفت عبيد اهلل اإىل هاين وقال : اإن 

ابن عمك يخلط يف علته ؟
فقال هاين : اإن �صريكا يهجر منذ وقع يف علته 
زياد  ابن  فلما ذهب   . يعلم  ال  يتكلم مبا  واأنه 

وخرج م�صلم قال له �صريك : ما منعك منه ؟
قال م�صلم : قال : منعني خلتان :

عن   ) ال�صالم  عليه   ( علي  حديث   : االأوىل 
ر�صول اهلل ) �صلى اهلل عليه واآله و�صلم ( : اإن 

االإميان قيد الفتك فال يفتك موؤمن .
الثانية : امراأة هاين فاإنها تعلقت بي واأق�صمت 
اأفعل هذا يف دارها وبكت يف  اأن ال  علي باهلل 
وقتلت  قتلتني  ويلها  يا   : هاين  فقال   ، وجهي 

نف�صها ، والذي فرت منه وقعت فيه.
اأخالق ا�صحاب االمام )عليه  وكما نرى هذه 
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حتيوها ال  ب�سلمى  االإنــتــظــار  مــا 
هل �سربة عذبة اأ�سقى على ظماء 
مراقبة �سلمى  مــن  تخ�سيت  واإن 

يحيها مــن  وحــيــوا  �سليمى  حــيــوا 
فيها منيتي  وكــانــت  تــلــفــت  ـــو  ول
دواهــيــهــا مــن  يــومــا  ــاأمــن  ت فل�ست 



ال�صالم( ،فكيف باحل�صني ا�صتاذ تعليم االخالق ؟
وقد كان مبقدور االمام)�صالم اهلل عليه( ان مينع ابناء ام البنني ،او 
يو�صيهم بقتل �صمر اثناء اللقاء واحلديث ، لكنه )عليه ال�صالم (تاأبى 

اأخالقه هذه الت�صرفات حتى يف املواقف ال�صعبة .
3. يف �صبيحة العا�صر من حمرم عندما اراد م�صلم بن عو�صجه رمي 

العدو.
فعندما اأقبل مع�صكر يزيد وجي�صه يجولون حول خيام احل�صني ، فريون 
الذي كان  والق�صب  والنار ت�صطرم يف احلطب  اخلندق يف ظهورهم 

القي فيه.
وعندما نادى �صمر بن ذي اجلو�صن باأعلى �صوته : يا ح�صني اأتعجلت ، 

بالنار قبل يوم القيامة ؟
فقال احل�صني )عليه ال�صالم( : من هذا كاأنه �صمر بن ذي اجلو�صن ؟

فقالوا : نعم .
فقال له : يا بن راعية املعزى اأنت اأوىل بها �صليا.

يف هذه احلادثة اراد م�صلم بن عو�صجة وهو من مع�صكر االمام احل�صني 
)عليه ال�صالم( اأن يرمي �صمرا ب�صهما ، فقال م�صلم لالمام  : دعني 
حتى اأرميه فاإن الفا�صق من اأعداء اهلل وعظماء اجلبارين ، وقد اأمكن 

اهلل منه.
قال له احل�صني )عليه ال�صالم( : ال ترمه فاين اأكره اأن اأبداأهم بقتال.

ثالثا : اأخالق االمام )عليه ال�صالم( مع العدو من خالل احلوار.
يف  احل��وار  جمال  ف�صح  ال�صامية  اال�صالمية  االخالقية   املبادىء  من 

احلروب ،فهذه امل�صاألة ي�صتفاد منها بع�س التايل :�
1. حجة امام اهلل �صبحانه تلقى على العدو قبل ان يقدم على اجلرمية 
.وهذا ما حدث يف واقعة اجلمل يف احلرب على  اأمري املوؤمنني )�صالم 
قال  مبا  وذكره  فعله  نتيجة  للزبري  االمام  او�صح  ،فعندما  عليه(  اهلل 
له النبي )�صلى اهلل عليه واله و�صلم( باأنه �صيقاتل علي وهو له ظامل 

ان�صحب الزبري من هذا الفعل .
2. لعل العدواليفهم ما �صيقوم به ،فيو�صح له االمام )عليه ال�صالم(

عاقبة فعله .
3. ا�صلوب للمفاو�صة من اأجل اأيقاف نزيف اأراقة الدماء .

دعاة  من  لي�س  ال�صالم(  )عليه  باأنه  االم��ام  من  للخ�صم  دع��وة   .4
احلرب.

ال�صالم(  )عليه  احل�صني  ،ف��االم��ام  احل���وار  ف��وائ��د  بع�س  ه��ي  وه��ذه 
اخل�صم  مع  نفعها  جتدي  ان  لعلها  االخالقية  امل�صاألة  هذه  ا�صتخدم 
،فقد حاور ابن �صعد بالتي هي اأح�صن ،اأذ اأر�صل االمام عمرو بن قرظة 
املع�صكرين،  بني  لياًل  معه  االجتماع  يطلب  �صعد  ابن  اإىل  االأن�صاري 
ر  فخرج كلرّ منهما يف ع�صرين فار�صًا، واأمر احل�صني َمن معه اأْن يتاأخرّ
ابنه  معه  وبقي  كذلك  �صعد  ابن  وفعل  االأك��رب،  عليًا  وابنه  ا�س  العبرّ اإالرّ 

حف�س وغالمه.

اإليه معادك؟!  الذي  تتقي اهلل  اأما  اأتقاتلني؟  يابن �صعد  فقال االمام: 
فاأنا ابن َمن قد علمَت! اأال تكون معي وتدع هوؤالء فاإنرّه اأقرب اإىل اهلل 

تعاىل؟ 
قال عمر: اأخاف اأْن تهدم داري. 

قال االمام: اأنا اأبنيها لك. 
فقال ابن �صعد : اأخاف اأْن توؤخذ �صيعتي. 

قال )عليه  ال�صالم(: اأنا اأخلف عليك خريًا منها من مايل باحلجاز«.
فقال ابن �صعد: اإنرّ يل بالكوفة عيااًل واأخاف عليهم من ابن زياد القتل. 
وملا اأي�س منه احل�صني قام وهو يقول: »مالك، ذبحك اهلل على فرا�صك 
عاجاًل، وال غفر لك يوم ح�صرك، فواهلل اإينرّ الأرجو اأْن ال تاأكل من َبررّ 

العراق اإال ي�صريًا«. 
قال ابن �صعد م�صتهزاأ: يف ال�صعري كفاية.

رابعا : اأخالق االمام )عليه ال�صالم( مع ا�صحابه واهل بيته يف احلرب 
.

تربز االخالق احلقيقية عند القائد يف املواقف ال�صعبة واحل�صا�صة كما 
ذكرنا م�صبقا ،وابن بنت ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واله و�صلم ( مل 
يكن قائد او �صخ�صية عادية ،بل كان حجة اهلل يف اأر�صه ، و�صبط النبي 
عليه  ،واملن�صو�س  به  املو�صى  ،واالم��ام  و�صلم(  واله  عليه  اهلل  )�صلى 

،فعلى هذا هو مدر�صة العطاء يف االخالق .
االن�صان  حترتم  الوقت  والتتاأثر،وبنف�س  توؤثر  املتكاملة  املدر�صة  وهذه 

كاأن�صان �صواء بفكره اأو يف حقوقه .
فيه  راأي  له  يكون  موقف  ي�صمع  ،فعندما  كقلبه  متقلب  الب�صر  وفكر 

،وعندما ي�صاهد املوقف يكون راي اأخر .
ولكن اأهل بيت احل�صني )عليهم ال�صالم( واأ�صحابه الذين كانوا معهم 

يختلفون عن باقي الب�صر حيث اليتقلبون يف املواقف اال ما ندر .
واأما ماندر ،فنق�صد اال�صخا�س الذين خانتهم االرادة فكانوا يف ذلك 

املوقف ،فتحولوا اىل املوقف املحايد .
اأن  ال�صالم(  )عليه  االم��ام  راي  كان  املحايدين  ه��وؤالء  ب�صبب  ونعتقد 
متيز  بدون  واحد  اأخالقي  بخطاب  معه  املتواجدين  جميع  مع  يتعامل 
يحمل بني ثناياه ال�صفافية ونتيجة البقاء معه ،وو�صوح م�صري اجلميع . 
واالمام )عليه ال�صالم( ب�صبب �صمو ورفعة اأخالقه مل يبخل على اأهل 
بيته وا�صحابه باخلطاب مره واحد فح�صب ،بل تكرر اخلطاب مرات 
وحتى  واحد  بليلة  مقتله  قبل  كربالء  اىل  املدينة  خروجه  من  عديدة 

�صباح العا�صر من حمرم .
ويف ذلك اخلطاب يركز على م�صاألة اأخالقية واأن�صانية بحتة جدا هي 
باالمر  القرارلي�س  حرية  االخرين  منح  القرار،فتقدير  اتخاذ  حرية 
االفراد  لكل  بحاجة  ال�صالم(  )عليه  واالمام  ح�صا�س  ،فاملوقف  الهني 

من اجلماعة يف املع�صكر.
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وفرن�سا  العراق  بني  وودية  متينة  العالقات  بقيت  • كيف 
�سد  حــربــه  يف  ــعــراق  ال لــدعــم  الفرن�سي  ـــدور  ال هــو  ــا  وم

االرهاب؟
اأعوام عديدة مت تن�صيط العالقات بني العراق وفرن�صا ولكن  • منذ 
ما يوؤ�صفنا هو تعر�س العراق اىل الهجمات االرهابية من قبل تنظيم 
داع�س، والتي اأدت اىل زعزعة االأو�صاع، وقد بادرت دولة فرن�صا اىل 
زيارات متبادلة  واغاثيًا عن طريق  �صيا�صيًا وع�صكريًا  الدعم  تقدمي 
 2014 �صبتمرب  �صهر  يف  للعراق  الفرن�صي  الرئي�س  زي��ارة  منها  كان 
باري�س  اىل  العبادي  حيدر  الدكتور  العراقي  ال��وزراء  رئي�س  وزي��ارة 

مرتني خالل الفرتة ال�صابقة.
وان فرن�صا توؤيد ا�صتقاللية و�صيادة ووحدة العراق، لذلك هي ت�صاند 
الإعادة  االأورب��ي  واالحت��اد  املتحدة  االأمم  بالتعاون مع  العراق  وتدعم 

اال�صتقرار يف هذا البلد ال�صديق.
كذلك نظمت فرن�صا عدة اجتماعات على م�صتوى وزراء وم�صوؤولني مع 
احلكومة العراقية فيما يخ�س مو�صوع اال�صتقرار وال�صالم يف العراق، 
واأهمها االجتماع الدويل الذي ُعقد موؤخرًا والذي يهدف اىل مناق�صة 
احتلها  التي  اأرا�صيه  تبقى من  ما  العراق يف حترير  كيفية م�صاعدة 

تنظيم داع�س منذ �صنتني.
اأما على امل�صتوى الع�صكري فان فرن�صا لها االآن اأكرث من 34 طائرة 
القوات  مل�صاعدة  وال�صرب  واال�صتطالع  الك�صف  بعمليات  خا�صة 
ال��دويل،  التحالف  ومع  العراقية،  احلكومة  مع  بالتن�صيق  العراقية 

ا�صافة اىل برامج تدريب يف بغداد واربيل.
اأن هناك تعاونا  • يف ظل هذه الظروف اال�ستثنائية نعلم 
هي  ما  وفرن�سا،  الــعــراق  بني  والعلمي  الثقايف  املجال  يف 

اأوجه و م�ستوى هذا التعاون؟
التعاون الثقايف والعلمي نحن نعمل االآن على جتديد  • فيما يخ�س 
العراقيني مقاعد  الطالب  والعراق ملنح  التفاهم بني فرن�صا  مذكرة 
التدريب  لغر�س  ال�صحفيني  ار���ص��ال  وك��ذل��ك  فرن�صا،  يف  درا�صية 
خالل  من  الفرن�صية  اللغة  لتدري�س  كبري  دع��م  وهناك  والتطوير، 
املركز الثقايف الفرن�صي وبرامج عديدة اأخرى مبا فيها دعم الرتاث 

العراقي..
و كما تعرفون فاأن داع�س قد دمرت الكثري من الرتاث العراقي وقد 
امل�صتوى  وعلى  االأم��ر  بهذا  املخت�صة  اجلهات  مع  برناجما  اأع��ددن��ا 

الدويل الإعادة الرتاث العراقي واحلفاظ عليه و�صيانته...

حواراتحوارات

العراق مهد الحضــــــارة وبلد العتبات المقدسة

ا�ستقبال حافل كان يف انتظار وفد العالقات العامة، 
واالعالم الدويل، التابع للعتبة احل�سينية املقد�سة 

يف ال�سفارة الفرن�سية ببغداد، من اجل تن�سيط 
ج�سور التوا�سل الثقايف واالعالمي والعلمي، وادامة 

العالقات الطيبة التي يبدو اأن ال�سعبني العراقي 
والفرن�سي قد حافظا عليها مبهارة واإ�سرار طيلة 

عقود عديدة، و�سط متغريات جذرية وحتوالت كبرية 
ع�سفت باملنطقة والزالت تع�سف...

ملفات عديدة كانت بحاجة اىل التطرق اليها، ولكن 
�سيق الوقت حّتَم على اأن يكون احلوار مع �سعادة 

زًا  ال�سفري الفرن�سي يف العراق ال�سيد مارك باريتي مركَّ
وخمت�سرًا وبنف�س الوقت يت�سم بالدقة وال�سراحة 

التامة.

السفــير الفرنسي في العـــراق مــــــــــارك باريتي: 

 للمرجعية الدينية يف النجف والعتبات املقدسة دور ‚‚
كبري يف حفظ أمن وكرامة وأرض العراق من خالل 

أهدافها االنسانية ودعواهتا للتعايش بني املكونات 
ووقفتها ضد االرهاب.
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‚‚ العراق مهد الحضــــــارة وبلد العتبات المقدسة
السفــير الفرنسي في العـــراق مــــــــــارك باريتي: 

• حوار:�صباح الطالقاين

يف  امل�سلمة  اجلالية  اأو�ــســاع  تقّيمون  كيف   •
فرن�سا وم�ستوى اأن�سطتها الثقافية؟

• ان النظام يف فرن�صا هو نظام علماين، وهناك حرية 
كبرية لكافة االأديان مبا فيها اجلاليات امل�صلمة، وقد مت 
تاأ�صي�س املجل�س العايل للم�صلمني يف فرن�صا، وهناك تعاون 

كبري بينه وبني ال�صلطات الفرن�صية.
و كذلك هناك املعهد العاملي العربي وهو املعهد الوحيد يف 
م فيه معار�س واأم�صيات ثقافية وحما�صرات  اأوربا، تنظَّ
وتدري�س اللغة الفرن�صية، علما ان هذا املعهد حتت االدارة 
الفرن�صية وهو مبني بطراز ح�صاري مميز وجميل جدًا... 
العليا  الدينية  املرجعية  دور  تقراأون  كيف   •
لدعم  ا�ــســتــعــداد  على  انــتــم  وهــل  الــعــراق؟  يف 
امل�ساريع الثقافية من اجل ن�سر ال�سالم ومفاهيم 

االن�سانية يف العامل؟
العتبات  و  النجف  يف  العليا  الدينية  للمرجعية  اإن   •
املقد�صة، دورا كبريا يف حفظ امن وكرامة وار�س العراق 
ثقافة  للن�صر  و�صعيها  االن�صانية،  اأه��داف��ه��ا  خ��الل  م��ن 
التعاي�س بني املكونات، ووقفتها �صد ارهاب داع�س الذي 
فرن�صا  دولة  واإن  العراق،  وا�صتقرار  امن  زعزعة  حاول 

م�صتعدة  وهي  العراق  ووح��دة  و�صيادة  ا�صتقاللية  توؤيد 
ال�صفارة  وان  وثقافيا،  وع�صكريا  �صيا�صيا  العراق  لدعم 
بدورها �صتعمل على تقدمي التعاون وت�صهيل العقبات اأمام 
اأي م�صروع تقدمه العتبة احل�صينية من اجل ن�صر الثقافة 

وال�صالم.
• من خالل هذا اللقاء تعّرفتم على اأهم حماور 
تقوم  الــتــي  والثقافية  االعــالمــيــة  االأن�سطة 
لهذه  تقييمكم  هــو  مــا  احل�سينية،  العتبة  بها 

االأن�سطة؟ 
• تعترب اال�صدارات املختلفة واملواقع االلكرتونية التابعة 
للعتبة احل�صينية م�صدرا مهما للتبادل الثقايف واحل�صاري 
اال�صدارات  هذه  واي�صال  ن�صر  على  و�صنعمل  والديني، 
االأجنبية من خالل التعاون امل�صرتك، واإن اقامة معر�س 
يف فرن�صا هو م�صروع ثقايف جيد فكما تعرفون اأن للمعهد 
العاملي العربي دورا كبريا يف تنظيم واحت�صان مثل هكذا 
فاإن  املكان  البداية من هذا  نقطة  كانت  واإذا   معار�س، 
كافة امل�صاريع االأخرى التي تخططون الإقامتها �صتحظى 

بنجاح عاِل.   

ان دولة فرنسا تؤيد 
استقاللية وسيادة 

ووحدة العراق وهي 
مستعدة لدعم العراق 

سياسيًا وعسكريًا 
وثقافيًا، والسفارة 

بدورها ستعمل عىل 
تقديم التعاون وتسهيل 

العقبات أمام أي 
مرشوع تقدمه العتبة 

احلسينية من اجل نرش 
الثقافة والسالم.

الرو�سة احل�سينية: ختامًا نوجه �سكرنا وتقديرنا ل�سعادتكم، واىل طاقم ال�سفارة الذي ح�سر معكم هذا اللقاء، و اىل ح�سرة 
القن�سل الفرن�سي يف العراق الدكتور عادل الكنزاوي الذي بذل جهدا حثيثا و ا�ستقبااًل حافاًل لوفد العتبة احل�سينية املقد�سة.

27 �صفر اخلري � 1438 ه�



ونب�س  والعا�صقني  ال��ث��وار  ك��رب��الء..م��در���ص��ة  م��ا  ادراك  وم��ا  ك��رب��الء 
ال�صمري االن�صاين..�صدرت الدعوة لتلك امل�صرية املليونية مكتوبة بقلم 
الهيام ومداد ال�صمو على ورق الطهر موؤطرة باإطار الع�صق حملتها رياح 
املودة لتقطع بها امل�صافات وجتتاز احلدود والبلدان واالم�صار واالقاليم 
والقارات لتن�صر �صذاها على املوالني واملتحررين وت�صل اىل قلوبهم..
والفئات  واالل�صن  واالجنا�س  وااللوان  واجلن�صيات  االعراق  ذابت  فقد 
يف  ذابت  لقد  نعم  كافة)اطفال،�صباب،ن�صاء،رجال،كهول.(  العمرية 
الدعوة  تلك  لبوا  اأذ  ياح���صني(..  عاليًا)لبيك  وهتفت  احلب  بودقة 
الفواحة بعطر الوالية وال�صالم..تلك اجلموع املليونية الزاحفة من كل 
اإل�صنتهم  قبل  قلوبهم  تردد  كلها  االر�س  اجتاهات  ومن  و�صوب  حدب 
احل�صني)�صلوات  اهلل  عبد  ابي  للموىل  وال��والء  الوجد  وتراتيل  ترانيم 
ربي عليه( فقد ذابوا فيه ذوبانًا روحيًا.. انها م�صرية ال نظري وال�صبيه 
هذه  يعرف..ومع  ال..ول��ن  مثياًل..  لها  الب�صري  التاريخ  يعرف  مل  اذا 
العامل  يف  وال�صراب(  مائدة)للطعام  اط��ول  امتدت  الكربى  امل�صرية 
مع  اليه  مايحتاجون  كل  ل��ل��زوار  م��رتات..واأٌع��د  الكيلو  مبئات  تقا�س 
تق�صد  وهي  من خطوات  ويالها  الزوار  التفاين يف خدمتهم..خطوات 
ال�صهيد،الغريب،الظامئ،ال�صليب،املذب اجلنة)احل�صني  �صباب  �صيد 
لتجديد  اخليل(  ب�صنابك  بالدماء،املر�صو�س  القفا،املخ�صب  من  وح 

على  وال�صري  وال�صالم(  ال�صالة  االطهار)عليهم  البيت  والآل  له  البيعة 
له  والزمان)روحي  الع�صر  ل�صاحب  العزاء  ولتقدمي  ال�صريف  نهجهم 
�صنة61  النازف منذ  الزمان  االليمة فهي جرح  الذكرى  بهذه  الفداء( 
االمام  ت�صحيات  والأ�صتذكار  والنهار  الليل  امتد  ما  بل  االن  واإىل  ه� 
احل�صني بن علي )عليه ال�صالم( يف �صبيل اهلل-تبارك ا�صمه- فاالأ�صالم 
بان اهلل يغ�صي زوار االمام  البقاء، وال �صك  الوجود،،ح�صيني  حممدي 
يجعلون  طائعة(وهم  تعبدك  اوط��ان  اىل  �صعت  بالرحمة)...وجوارح 
االطهار  واآله  اال�صرف  االنور  االقد�س  بالنبي  االقتداء  اعينهم  ن�صب 
والعمل بتعاليمهم والتاأدب باإدبهم والتخلق باأخالقهم واأ�صتلهام العربة 
من نه�صة االمام احل�صني مع جريان العربة عليه واالأن�صغال بذكر اهلل 
وحركاتهم  خطواتهم  يف  باأالأخال�س  والتحلي  العظمى  م�صريتهم  يف 
الدعاء  اك��ف  نرفع  العليم  ال�صميع  اهلل  و�صكناتهم..واإىل  واأق��وال��ه��م 
اف�صل اجلزاء  ويجزيهم  زيارتهم  ويتقبل  الزوار  ان يحفظ  وال�صراعة 
ال�صعرية املباركة وان يرد كيد اعدائهم اىل نحورهم وان  الأحياء هذه 
يح�صرهم مع النبي واآل بيته املع�صومني امليامني ف� )املرء مع من اأحب( 
االية  اال�صراء  �صورة  باأمامهم...(  انا�س  كل  ندعو  م�صك)يوم  وختامه 

.71

•خالد غامن الطائي

اعجوبة ثامنة تتعاظم وت�سمخ عامًا بعد عام اىل جانب عجائب الدنيا ال�سبع اللواتي ابهرت االن�سان واثارت عجبه 
وقد تقزمت هذه العجائب وت�ساغرت عند االعجوبه الثامنة وقد تال�ست بع�سها واختفى بتقادم االيام وم�سي احلقب 
واالعوام..اعجوبة ثامنة خالدة تلك هي م�سرية ذكرى اربعينية االمام احل�سني)عليه ال�سالم( نحو كربالء البطولة 

وال�سمود وكعبة القيم واالحرار واأم الثورات �سد الظلم والطغيان والعتو واجلربوت..

مقاالتمقاالت

األعجوبة الثامنة 
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• حم�سن وهيب عبد

• احللقة ال�سابعة ع�سر

تناولنا باحللقات ال�سابقة خ�سائ�س الكمال عند االئمة االأطهار 
من اأهل بيت النبي -- اخلا�سة بقدرتهم على االخبار بالغيب 

باإخبارهم -عليهم ال�سالم- بالغيب من قبل اهلل تعاىل.
وان منحهم ذلك العلم من اأدلة كونهم حجج اهلل -- على عباده 

 -- مكلفني وخمتارين من قبله
وعلى هذا �سن�ستكمل �سرد اخل�سائ�س االأخرى الأهل البيت عليهم التي 

تبني ونوؤكد على ان اهلل تعاىل منحهم �سفة الكمال ليحتج بهم على 
خلقه  .

خصائص الكمال في آل محمد 
صلوات الله عليهم

نظام امللة يف االسالم

في رحاب الطاهرينفي رحاب الطاهرين
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مما و�صفت به الزهراء �صالم اهلل عليها ؛ جمعوالت اهلل التكوينية 
املعاين  واأم��ه��ات  الدينية  ال��رواب��ط  ماهيات  لنا  لتبني  خلقه  يف 
اجلامعة يف اال�صالم العظيم كعقيدة كاملة ، منها نظام امللة)1( ، 

وهو يعني طاعة املع�صومني. 
اهميته يف  وما  فيه  الكمال  وما هي خ�صائ�س  ؟   امللة  نظام  فما 

مو�صوع الن�صج ال�صيا�صي لالأمة ؟ وماذا فقدت االمة بفقده؟
االمناء  ان   ، احل��ق  اال�صالمية  العقيدة  يف  الكمال  معاين  فمن 
عليها وعلى �صيانة كمالها خمتارون م�صطفون من قبل اهلل تعاىل 
مطهرون باإرادته جل وعال والإرادته حجة على النا�س ، وال يتحقق 
بوجود  اإال  اال�صالم   يف  النا�س  حلكم  االداري  النظام  يف  الكمال 
مبا  االمة  يف  ال�صلطة  را�س  على  اهلل  قبل  من  مكلفني  مع�صومني 

�صمته �صيدتنا الزهراء نظاما للملة: 
نظام امللة:

يف  امل�صهورة  خطبتها  يف  ال�صالم  عليها  ال��زه��راء  �صيدتنا  قالت 
امل�صجد النبوي ُبعيد وفاة ابيها النبي االعظم �صلى اهلل عليه واآله، 
)... فجعل اهلل االإميان تطهريًا لكم من ال�صرك، وال�صالة تنزيهًا 
لكم عن الكرب، والزكاة تزكية للنف�س ومناء يف الرزق، وال�صيام 
للقلوب،  تن�صيقًا  والعدل  للدين،  ت�صييدًا  تثبيتًا لالإخال�س، واحلج 
ًا  ع��زرّ واجل��ه��اد  للفرقة،  اأم��ان��ًا  واإمامتنا  للملرّة.  نظامًا  وطاعتنا 

لالإ�صالم، وال�صرب معونة على اإ�صتيجاب االأجر، واالأمر ...((.
ومع ان قول املع�صومة فاطمة عليها ال�صالم حجة على اجلميع ، 
اال اننا نناق�س منطقيا وعقليا خ�صائ�س الكمال يف نظام امللة هذا 
، ففاطمة �صلوات اهلل عليها  ا�س الكمال واأ�صا�صه يف اهل البيت 
قبل  ال�صالم مو�صى من  عليه  االمام علي  فاإمنا   ، ال�صالم  عليهم 
املى  ما  ينفذ  بان   ، و�صلم  واآل��ه  عليه  �صلى اهلل  االعظم  الر�صول 
ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واله على فاطمة ، ولذا نراها �صلوات 

اهلل عليها توؤكد تلك احلجة فتقول ملن يعي القول:
عليه  اهلل  �صلرّى  حممد  واأب��ي  فاطمة  اأينرّ  اعلموا   ، النا�س  اأيرّها   (
واآله اأقول عودًا وبدوًا ، وال اأقول ما اأقول غلطًا ، وال اأفعل ما اأفعل 
عنتم  ما  عليه  عزيز  اأنف�صكم  من  ر�صول  جاءكم  لقد   ، �صططًا 
حري�س عليكم باملوؤمنني روؤوف رحيم، فاإن تعزوه وتعرفوه جتدوه 
ى  اأبي من دون ن�صائكم، واأخا ابن عمي دون رجالكم، ولنعم املعزرّ
مائاًل  بالنذارة.  �صادعًا  الر�صالة  فبلغ  واآله،  عليه  اهلل  �صلرّى  اإليه 
عن مدرجة امل�صركني، �صاربًا ثبجهم، اآخذًا باأكظامهم داعيًا اإىل 

�صبيل ربرّه باحلكمة واملوعظة احل�صنة يجفرّ االأ�صنام وينكث الهام، 
�صبحه،  عن  الليل  تفرى  حتى  الدبر،  ��وا  وولرّ اجلمع  انهزم  حتى 
�صقا�صق  وخر�صت  الدين،  زعيم  ونطق  حم�صه  عن  احلق  واأ�صفر 
وال�صقاق،  الكفر  عقد  وانحلت  النفاق،  و�صيظ  وطاح  ال�صياطني، 
وفهتم بكلمة االإخال�س، يف نفر من البي�س اخلما�س. وكنتم على 

�صفا حفرة من النار، مذقة ال�صارب ....اخلطبة (    .  

فكمال نظام امللة عند ال حممد �صلوات اهلل عليهم  يتمثل ؛ بعدم 
�صريتهم  خ��الل  م��ن  االجتماعي  النظام  �صناعة  يف  اختالفهم 
وامل�صائل  املوا�صيع  الفتوى يف  كقدوات ح�صنات ومن خالل وحدة 
الواحدة. فعلى مدى اكرث من )250( عاما ابتداء من النبي �صلى 
اهلل عليه واله اىل االمام الغائب عجل اهلل فرجه ؛ مل جند عرثة 
واحدة تبني اختالف االئمة املع�صومني فيما بينهم يف الت�صريع ، 
الن احلق واحد ال يتعدد وال يتبدد ، بينما الباطل يتعدد ويتبدد يف 
املذاهب  قائمة يف  وال�صواهد   ، لها  ال ح�صر  �صراعات وخالفات 
ال�صيدة  ا�صارت  فقد  ال�صالم  عليهم  حممد  ال  عن  تفرقت  التي 
 : امل�صهورة  خطبتها  يف  ذلك  اىل  ال�صالم  عليها  الزهراء  فاطمة 

)... وجعل طاعتنا نظاما للملة واإمامتنا امانا من الفرقة()2(.
نظاما للملة ؛ يعني الر�صانة وال�صدق يف قيام الت�صريع ، واأمانا من 
يوؤدي اىل ظهور  كله  الفتيا  واختالف  والكذب  الفرقة الن اجلهل 
فرقة ثم اىل تناحر وخ�صام ، وذلك ما حدث بالفعل عند اق�صاء 
ال حممد �صلوات اهلل عليهم عن مراتبهم ، يف حني بقي اتباع اهل 

البيت عليهم ال�صالم حافظني للدين �صائنني للنفو�س. 

1( انظر م�صادر حديث �صيدتنا فاطمة هذا يف:  1-  كتاب البيع لالإمام اخلميني، ج2: �س 110 - طبعة النجف 
عام 1385.   2- املو�صوعة الفقهية املي�صرة ج1 - ال�صيخ حممد علي االأن�صاري. 

3- دالئل االإمامة - حممد بن جرير الطربي )ال�صيعي(: �س 113، 4- ال�صقيفة وفدك - اجلوهري:  �س 141، 
5- االحتجاج ج1 - ال�صيخ الطرب�صي: �س 134، 6- بحار االأنوار ج29 - العالمة اأملجل�صي: �س 223،7- مواقف 

ال�صيعة ج1 - االأحمدي املياجني: �س 460، 7- ك�صف الغمة ج2 - ابن اأبي الفتح االإربلي: �س 110، 8- اللمعة 
البي�صاء - التربيزي االأن�صاري:  �س 527، 9- االأنوار العلوية - ال�صيخ جعفر النقدي: �س 295، 10- جممع 
النورين - ال�صيخ اأبو احل�صن املرندي: �س 128، 11- �صحيفة الزهراء )عليه ال�صالم( - جمع ال�صيخ جواد 

القيومي: �س 222، 12- جممع البحرين ج4 - ال�صيخ األطريحي:  �س 232، *) خطبة الزهراء عليها ال�صالم(، 
نقال عن عبد اهلل بن احل�صن با�صناده عن اآبائه ، قال: اأنه ملا اأجمع اأبوبكر وعمر على منع فاطمة عليها 

ال�صالم فدكا و بلغها ذلك الثت خمارها على راأ�صها و ا�صتملت بجلبابها واأقبلت يف ملٍة من حفدتها ون�صاء قومها 
تطاأ ذيولها ما تخرم م�صيتها م�صية ر�صول اهلل )�س ) حتى دخلت على اأبي بكر وهو يف ح�صد من املهاجرين 

واالأن�صار وغريهم فنيطت دونها مالءة فجل�صت ثم اأَنت اأَنًة اأجه�س القوم لها بالبكاء فاأرجت املجل�س ثم اأمهلت 
هنيئة حتى اإذا �صكن ن�صيج القوم وهداأت فورتهم .افتتحت الكالم بحمد اهلل و الثناء عليه وال�صالة على ر�صوله 

فعاد القوم يف بكائهم فلما اأم�صكوا عادت يف كالمها.

2( ك�صف الغمة : )ج:1 /�س:  489( ، الزهراء )عليها ال�صالم( )�س : 72( لل�صيخ نا�صر مكارم ال�صريازى 
تعريب: عبد الرحيم احلمراين ، وكتاب الزهراء �صيدة ن�صاء العاملني : �س:)94-  122(.
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قصيدةقصيدة

االلو�سي • م�سر 

ال�سماء
دمعة
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فـــــ�ـــــســـــحـــــَت مـــــيـــــاهـــــهـــــُم بــــالــــظــــمــــا  
ـــة    ـــن ـــع ــــــاراتــــــهــــــم ل ــــــتــــــ�ــــــس فــــــكــــــل ان
عـــــــزاء  كـــــــل  ـــــرك  ـــــس ـــــ� ن و  واأنـــــــــــــــت 
ـــــــ وقـــــــــفـــــــــَت تــــعــــلــــمــــنــــا اآيــــــــــــــة ال
ــــرا مـــعـــجـــمـــا  ــــ�ــــس ــــب ــــت ــــس ومتـــــــنـــــــح مــــ�
اأمــــــــــوت  ال  بــــــــــان  ـــــك  ـــــن م ــــمــــت  تــــعــــل
ـــه   ـــــــف اعــــــيــــــ�ــــــس قــــــتــــــيــــــال  ب ـــــــي وك
ـــــي  ـــــت ـــــمـــــت اهــــــــــــــــرب مــــــــــن ذل ـــــل تـــــع
ــــتــــكــــرب   ــــ�ــــس مل اأمـــــــــــــــــــــّد  ال  وان 
ظـــــامل    ـــــــن  م الــــــعــــــفــــــَو  ــــــب  اطــــــل وال 
ارَدّ  ال  بـــــــــــان  مــــــنــــــك  ــــت  ــــم ــــل ــــع ت
ا�ـــســـيـــف  ـــــــي  ك ــــــــه  ــــــــادل اج ال  وان 
ـــــاء !  ـــــب ـــــغ ـــي ذنــــــــب كــــــل ال ـــن ـــل ـــم ـــح  ي
عــــلــــمــــتــــنــــي احلـــــــــب حـــــتـــــى وقـــــعـــــُت 
ــــي    ــــوت ــــط ـــــــه خ ـــــــن ـــــــق ـــــــرُت األ ـــــــس ـــــــ� ف
مـــذهـــبـــا  ابـــــــتـــــــدع  مل  ابــــــنــــــك  ـــــــــا  ان
الأَنّ  اال  ــــل  ــــس ــــ� ــــف ال اأدِع  ومل 
ــــ  ـــا عـــطـــ�ـــس االر�ـــــــــس يـــــا دمــــعــــة ال ـــي ف
ـــوا  ـــس ـــ� ويـــــــــا قــــ�ــــســــد كـــــــل الـــــــذيـــــــن م
ــــه    ــــاك ــــب ــــس ــــ� ــــــــــفُّ ب ــــــــــل ويــــــــــامــــــــــن ُت
الــنــقـــ  و  اجلــــــوع  و  اخلــــــوف  مــــن  بـــ�ـــســـيء 
ــــن  ــــدي ــــاق وقــــــــد عـــ�ـــســـهـــا يــــبــــ�ــــس احل
اأفــــــــــــــــــــرُّ لـــــــــربـــــــــك مــــــــــن حـــــاقـــــد   
مـــــــن الـــــعـــــابـــــثـــــني بــــــنــــــوم الــــ�ــــســــغــــار  
ـــــق الــــنــــجــــاة   ـــــري ــــني ط ــــع ــــاط ــــق ــــــن ال م
طـــــــــارق    ــــــــــــــادين  ع اذا  وكـــــــــنـــــــــُت 
ــــــع مـــ�ـــســـتـــبـــ�ـــســـرا  ــــــرب ــــــن ال ــــــرُت م ــــــف ن
ـــــــرى كــــعــــبــــًة  ـــــــق ـــــاط ال ـــــس ـــــ� اأمــــــــــــد ب
ـــطـــفـــوف ـــي ال ــــــــا مــــثــــُلــــك متـــ�ـــس وهـــــــا اأن
ـــــــق راأ�ــــــــــســــــــــي عــــــلــــــى رحمــــهــــا   اعـــــــل
ـــني  ــــــا عــــــــــراق احلـــ�ـــس فــــــــوا اأ�ـــــســـــفـــــا ي
ـــني  ـــس احلـــ� عــــــــــراق  ــــــا  ي عــــجــــبــــا  ووا 

�ــســمــا �ـــــســـــرَت  و  �ــــســــحــــارى  ــــاروا  ــــس ــــ� ف
ــــعــــمــــى ـــــهـــــم بــــال ـــــل ـــــبـــــل عـــــلـــــيـــــهـــــم ُت
ــــوئــــك عـــــر�ـــــس الــــدمــــا تــــقــــيــــم بــــ�ــــس
ــــى رمـــــى ــــن ــــع ــــــرُح م ــــــس ــــــ� �ـــــســـــمـــــود وت
ـــا ـــم ـــه ـــب يـــــــــرتجـــــــــُم عـــــــــن حــــــجــــــة م
ــــكــــوت اأخـــــــــــاف الـــظـــمـــا ــــس ــــ� ـــــون ال بـــــل
ــــــــف امــــــــــــــــوت بــــــــــه مـــــكـــــرمـــــا  وكــــــــي
ـــمـــا ـــل ـــس وادنـــــــــــــو مـــــــن املـــــــــــوت كـــــــي ا�
مــــرغــــمــــا  ـــــا  ـــــم ف و  تــــــرجتــــــي  يــــــــــدا 
ـــــِو  كـــــــــي  يـــظـــلـــمـــا ـــــف ـــــع ـــــال يـــــــهـــــــدُد ب
ــــمــــا عـــــلـــــى جــــــاهــــــل يـــــــّدعـــــــي االعــــل
ـــــا ابــــكــــمــــا ـــــب ـــــط ـــــــــــــــاره ح ــــــى ن ــــــل ع
يـــفـــهـــمـــا ان  قـــــلـــــت  اذا  ويــــــــاأبــــــــى 
ــــا ــــرم ــــغ ــــــا م ــــــم ــــــرغ ـــــــه م ـــــــالق ـــــــاخ ب
ــــمــــا ــــلَّ ــــس ــــــي � ــــــغ ــــــت ـــــــــا اب ـــــــــار مل و�ـــــــــس
مــــاأثــــمــــا ــــــوى  ــــــه ال يف  ــــــب  ــــــك ارت ومل 
انـــتـــمـــى �ــــســــفــــتــــيــــك  اىل  جــــــفــــــايف 
ـــرمـــا ـــس ـــ� امل ـــــي  ـــــرح ج ــــــا  ي و  ــــاء  ــــم ــــس �
ـــمـــا  ـــتـــعـــ�ـــس ــــــك مـــ�ـــس ــــــُت ــــــي الـــــــيـــــــك ات
ـــا ـــم ـــن ـــل ــــــــنــــــــا بــــــرعــــــمــــــا ل ــــــــُيّ اأمــــــــان
حُتــجــمــا اأن  الـــنـــفـــ�ـــِس  و  ــــال  ــــامل ب ـــ�ـــس  ـ
وجـــــــــــــال بـــــهـــــا بـــــرعـــــمـــــا بــــرعــــمــــا
ــــا ــــرم ومـــــــــــن جمـــــــــــرم خــــــالــــــنــــــي جم
نـــحـــلـــمـــا ان  يــــــخــــــافــــــون  ـــــــا  ـــــــروب ح
حمــــرمــــا جــــئــــُتــــهــــا  ـــــــد  ق و  ــــــك  ــــــي ال
مـــ�ـــســـلـــمـــا مـــــ�ـــــســـــتـــــوَحـــــ�ـــــسٌ  ع  وروَّ
ـــا ـــم ـــن ـــغ ــــر األـــــــفـــــــيـــــــا م ــــس ــــ� ــــب ــــت ــــس ــــ� مل
ـــــي لـــــــــه زمــــــزمــــــا ـــــن ــــــــــح عـــــي ــــــــــت واأف
ايـــنـــمـــا لـــــهـــــا  ـــــي  امـــــ�ـــــس و  ورائــــــــــــــي 
ــــــب جــــــرحــــــي بـــــهـــــا مـــــاأمتـــــا ــــــس ــــــ� واأن
؟؟ مـــطـــعـــمـــا  لــــهــــم  كـــــنـــــُت  و  اأجــــــــــــوُع 
؟؟ ـــــا  ـــــم ـــــل ك ــــــــا  ــــــــن ــــــــارُب حت ملـــــــــــــــاذا 
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موقع مكتب املرجع الديني االأعلى 
)(سماحة ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين�

اال�ستفتاءات  ال�سرعية

م�ساألة 30: اإن من اأعظم املعا�صي: ال�صرك باهلل 
و  رحمته  اأي  تعاىل  اهلل  روح  من  والياأ�س  تعاىل، 
عذابه  اأي  تعاىل  اهلل  مكر  من  واالأمن  فرجه، 
واإنكار  يحت�صب،  ال  اإياه من حيث  واأخذه  للعا�صي 
ما اأنزله اهلل تعاىل، واملحاربة الأولياء اهلل تعاىل، 
وا�صتحقار الذنب فاإن اأ�صد الذنوب ما ا�صتهان به 
�صاحبه، وعقوق الوالدين وهو االإ�صاءة اإليهما باأي 
وجه يعدرّ تنكرًا جلميلهما على الولد، وقتل امل�صلم 
بل كل حمقون الدم وكذلك التعدي عليه بجرح اأو 
واملح�صنة  املح�صن  وقذف  ذلك،  غري  اأو  �صرب 
و هو رميهما بارتكاب الفاح�صة كالزناء من دون 
يف  والبخ�س  ظلمًا،  اليتيم  مال  واأكل  عليه،  بينة 
امليزان واملكيال ونحوهما باأن ال يويف متام احلق 
وكذلك  وال�صرقة  ذلك،  ونحو  وزن  اأو  كال  اإذا 
دون  بحكمه من  ومن  امل�صلم  مال  كل ت�صرف يف 
بنوعيه  الربا  واأكل  الزحف،  من  والفرار  ر�صاه، 
وال�صحق  واللواط  والزناء  والقر�صي،  املعاملي 
واال�صتمناء وجميع اال�صتمتاعات اجلن�صية مع غري 
اثنني  بني  ال�صعي  وهي  والقيادة  والزوجة،  الزوج 
اأن  هي  و  والدياثة  املحرم،  الوطء  على  جلمعهما 
منه،  وال مينعها  عنها  وي�صكت  تفجر  زوجته  يرى 
ال  ما  حتى  والكذب  حجة،  اأو  علم  بغري  والقول 
يت�صرر به الغري ومن اأ�صده حرمًة الكذب على اهلل 
واآله( واالأو�صياء  اأو على ر�صوله )�صلى اهلل عليه 
بغري  والفتوى  الزور  و�صهادة  ال�صالم(  )عليهم 
ما اأنزل اهلل، واليمني الغمو�س وهي احللف باهلل 
وكتمان  الدعوى،  ف�صل  مقام  يف  كذبًا  تعاىل 
ال�صهادة ممن اأ�صهد على اأمر ثم طلب منه اأداوؤها 
بل واإن �صهده من غري اإ�صهاد اإذا ميرّز املظلوم من 
الظامل فاإنه يحرم عليه حجب �صهادته يف ن�صرة 

املظلوم..... يتبع يف العدد املقبل

التقليد التو�سل
منهاج ال�ساحلني  طبقا لفتاوى املرجع الدين االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني 

ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

ال�سوؤال: هل يجوز ملوايل يعرف حق اهل البيت 
)عليهم ال�سالم( ان يت�سرع بالدعاء اىل اهلل 

�سبحانه وتعاىل بدون ذكر اي و�سيلة، مع 
اعتقاده بانه املنعم واملتف�سل على العباد؟

اجلواب: اجلواب: يجوز ذلك . اال ان اقرتان 
الدعاء بالتو�سل بالنبي )�س( واهل بيته 

)ع( مما يقرب اجابته كما ورد احلث للمذنب 
على ان يذهب اىل النبي )�س( ي�ستغفرله 

حيث قال تعاىل )ولو انهم اذ ظلموا 
انف�سهم جاءوك فا�ستغفروا اهلل وا�ستغفر 

لهم الر�سول لوجدوا اهلل توابًا رحيمًا( 
ولي�س ذلك عن حاجة له �سبحانه اىل 

تقدمي الو�سيلة تعاىل عن ذلك . ولكنه مما 
اقت�سته حكمته البالغة تقديرًا منه لعباده 

ال�ساحلني. 

مسائل شرعيةمسائل شرعية
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◄ اإعداد: هيئة التحرير

اآية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد ابو 
القا�سم اخلوئي)قّد�س �سّره(

اآية اهلل العظمى ال�سيد علي 
ال�سي�ستاين)دام ظّله الوارف(

) م�ساألة 536 ( : الجتوز ال�سالة فري�سة، اأو نافلة 
يف مكان يكون احد امل�ساجد ال�سبعة فيه مغ�سوبا 
عينا، اأو منفعة، اأو لتعلق حق موجب لعدم جواز 

الت�سرف فيه ، وال فرق يف ذلك يف م�سجد اجلبهة 
بني العامل بالغ�سب، واجلاهل به على االظهر نعم 

اإذا كان معتقدا عدم الغ�سب، اأو كان نا�سيا له، 
ومل يكن هو الغا�سب �سحت �سالته، وكذلك ت�سح 

�سالة من كان م�سطرا ، اأو مكرها على الت�سرف 
يف املغ�سوب كاملحبو�س بغري حق ، واالظهر �سحة 

ال�سالة يف مكان الذي يحرم املكث فيه ل�سرر 
على النف�س ، اأو البدن حلر ، اأو برد اأو نحو ذلك 

، وكذلك املكان الذي فيه لعب قمار ، اأو نحوه ، 
كما اأن االظهر �سحة ال�سالة فيما اإذا وقعت حتت 

�سقف مغ�سوب ، اأو خيمة مغ�سوبة . 
) م�ساألة 537 ( : اإذا اعتقد غ�سب املكان ، ف�سلى 

فيه بطلت �سالته واإن انك�سف اخلالف . 

م�ساألة 536: ال ت�سح ــ على االأحوط لزومًا ــ 
ال�سالة فري�سة كانت اأو نافلة يف املكان املغ�سوب 

واإن كان الركوع وال�سجود باالإمياء، وال فرق يف ذلك 
بني ما يكون مغ�سوبًا عينًا اأو منفعة اأو لتعلق حق 

ينافيه مطلق الت�سرف يف متعلقه حتى مثل ال�سالة 
فيه، ويخت�س احلكم بالعامل العامد فلو كان جاهاًل 

بالغ�سب اأو كان نا�سيًا له ومل يكن هو الغا�سب 
�سحت �سالته، وكذلك ت�سح �سالة من كان م�سطرًا 

ال ب�سوء االختيار اأو كان مكرهًا على الت�سرف يف 
املغ�سوب كاملحبو�س بغري حق، وكذلك ت�سح ال�سالة 
واإن وقعت حتت �سقف مغ�سوب اأو خيمة مغ�سوبة. 

وت�سح اأي�سًا واإن كان املكان مما يحرم املكث فيه 
ال�ستلزامه تلف النف�س اأو ال�سرر على البدن �سررًا 

بليغًا من جهة حّر اأو برد اأو غري ذلك.
م�ساألة 537: اإذا اعتقد غ�سب املكان ف�سلى فيه 

بطلت �سالته واإن انك�سف اخلالف اإال اإذا مت�سى منه 
ق�سد القربة.

ه(  �س �صررّ بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�صيد اأبي القا�صم اخلوئي)قدرّ
واآية اهلل العظمى ال�صيد علي احل�صيني ال�صي�صتاين)دام ظلرّه الوارف(

اآراء فقهّية

مكان امل�سلي

لنتفقهلنتفقه
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من هو
العالمة ال�صيخ باقربن ال�صيخ �صريف بن ال�صيخ مهدي نا�صر القر�صي.
ولد يف النجف اال�صرف عام 1344 ه�.. وتويف عن عمر 89عام بتاريخ 
مدينة  يف  /2012م   6/  17 1433ه��  االحدامل�صادف26رجب  يوم 
النجف اال�صرف اثر مر�س ع�صال.وكان والده مر�صدا دينيا يف ناحية 

القا�صم احدى اق�صية احللة..
وتوفيت والدته عندما كان طفال فقام والده برتبيته وتوجيهه لطلب 
البيت  اهل  مدر�صة  ،فدخل  �صنني  ع�صرة  من  اأقل  عمره  وكان  العلم 

الدينية .
يف  منت�صرة  تكن  مل  حيث  انذاك  الر�صمية  املدار�س  يف  يدر�س  ومل 

ع�صره .
املراحل  خالل  من  العلم  طلب  يف  وتدرج  والفقه  العربية  علوم  ونهل 

احلوزوية املعروفة من مقدمات و�صطوح وبحث خارج.

ا�ساتذته
ن�صاأ عند م�صايخ و ا�صاتذه من ف�صالء احلوزة ال�صريفة وكانوا  يتخذون 

من بيوت اهلل مكانًا للدر�س وكان ا�صتاذته :
1. ال�صيخ باقر قفطان )رحمه اهلل (تخرج على يديه يف الكتابة واخلط 
.ودر�س من بعده علوم اللغة العربية حتى برع وا�صبح ا�صتاذا يف علم 

النحو ،وكان ممن ي�صار اليهم يالبنان 
ويف حينها القي درو�صا ملجموعة من اهل العلم يف بيته و جامع الهندي 
ملدة 8 �صنوات يف هذا املجال، والف كتابا �صرح فيه �صواهد ابن الناظم 

النحوية.
وكان حما�صرا لدرو�س يف الفقه واال�صول واملنطق والف  كتابا ا�صمه 

)الدرو�س املنطقية (

تالمذته
 اأ.الدكتور عبا�س كا�صف الغطاء 

ب.ال�صيخ علي الف�صلي 
ج.ال�صيخ �صهاب الدين.

 واخرين
ال�صخ�صية  التي يقدمها  مل متنعه من موا�صلة درو�صه  الدرو�س  ومع 

،فكان ا�صاتذته يف ال�صطوح هم :
1. اآية اهلل ال�صيخ حممد طاهر �صيخ را�صي.

2. اآية اهلل ال�صيد حممد املرع�صي.
وح�صر االبحاث العالية عند:

3. االمام ال�صيد حم�صن احلكيم وكتب بع�س بحوثه.
4. اال�صتاذ املجدد ال�صيد اأبو القا�صم اخلوئي يف الفقه واال�صول و�صجل 

.)( معظم بحوثه وال تزال خمطوطة يف مكتبة االمام احل�صن
وكان يتوا�صل  يف الدرا�صة ب�صكل متوازي مع التاأليف.

�صغف العالمة الفقيد بكتابة التاريخ وتخ�ص�س فيه لرغبة كانت ملحة 
.)( يف داخله البراز قيم اهل البيت

وعلى اأثر هذه الرغبة تفرغ للكتابة عنهم وابراز قيمهم .
خلطا  وجد   التاريخ  من  �صور  على  جتربته  خالل  من  اأطالعه  وبعد 

كثريا من املو�صوعات التاريخية.. 
وبعد التوكل على اهلل �صبحانه قام بتاأليف  مو�صوعة ائمة اهل البيت 
اللغة  التي تربو على االربعني جملدًا وقد ترجمت هذه املو�صوعة اىل 
االنكليزية ف�صال عن العديد من اللغات االخرى ثم الف �صرح الكفاية 
احل�صن  االمام  مكتبة  يف  موجودة  بع�صها  تزال  وال  جملدات  ثالث 
)( كما األف جمموعة من الكتب اال�صالمية التي كان منها كتاب  
العمل وحقوق العامل يف اال�صالم والذي ترجم اىل احدى ع�صرة لغة ، 

ال�سالمي ح�سني  • اعداد: 

مع التابعينمع التابعين
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وقد نال اهتمامًا منقطع النظري كما األف النظام الرتبوي يف اال�صالم 
احلكم  نظام  ثم  ولندن  الريا�س  ويف  اجلزائر  يف  االن  يدر�س  وهو 
واالدارة واال�صالم وهو كتاب مهم فيه عر�س للحكومات املوجودة يف 

العامل وبيان ما يواجهها من املوؤاخذات العلمية .
احل�صن  االمام  كتاب   ) �صره  )قد�س  باقر  ال�صيخ  العالمة  األف  لقد 
)( ،ويف حينها مل تكن هناك يف ع�صره �صوى املكتبة احل�صينية 
ومكتبة كا�صف الغطاء،فعانى جهدا �صاقا وع�صريا يف التاليف وايقن 

ان اف�صل خدمة توؤدي اىل الفكر والعلم ان�صاء املكتبة.
القر�صي  هادي  ال�صيخ  اال�صالم  حجة  �صقيقه   على  ذلك  وعر�س 
احل�صن  االمام  مكتبة  فان�صا  الفكرة  اىل  فا�صتجاب  اهلل(  )رحمه 
)( يف مكان ال ي�صع اال لكوكبة �صغرية من املطالعني.. وتو�صعت 
الكتب حتى بلغت ع�صرات االالف .. ومن ثم على ما يزيد على مائة 
احلاجة  خمطوطة،فوجد  اقل  او  اربعمائة  عن  ف�صال  كتاب  الف 
الن�صاء مكتبة جديدة ذات طوابق خم�صة لتكون قادرة على ا�صتقبال 
للمراجعني من  ينق�صم اىل جهتني جهة  االول  الطابق  وكان  روادها 
الرجال وجهة للن�صاء وخمزن للكتب واربعة طوابق على هذا الوفق 
من  واملوؤلفني  للباحثني  اعدت  غرف  ففيه  اخلام�س  الطابق  اما 

ا�صاتذة اجلامعات وغريهم .
وقد ايقن فقيدنا بان تا�صي�س املكتبة من الو�صائل الناجحة الإ�صاعة 
العلم وتنوير العقول وتعريف ال�صباب بح�صارتهم اال�صالمية التي ال 

تزال حمجوبة عنهم.

موؤلفاته 
قد جتاوزت انتاجاته اأكرث من �صبعني موؤلفا التي منها :

1.حياة الر�صول االأعظم )( يف )3( جملدات
2. مو�صوعة اهل البيت يف )42( جملدا

3. االمام امري املوؤمنني علي بن ابي طالب )( يف )11( جملدا
4. حياة �صيدة ن�صاء العاملني فاطمة الزهراء )( يف جملد واحد

5. حياة االإمام احل�صن )( يف جملدين
6. حياة االإمام احل�صني )( يف )3( جملدات
7. حياة االمام زين العابدين )( يف جملدين

8. حياة االإمام الباقر )( يف جملدين
9. مو�صوعة االإمام ال�صادق )( يف )7( جملدات
10. حياة االإمام مو�صى بن جعفر )( يف جملدين

11. حياة االإمام الر�صا )( يف جملدين
12. حياة االإمام اجلواد )( يف جملد واحد

)( 13. حياة االإمام الهادي
14. حياة االإمام احل�صن )( يف جملد واحد
15. حياة االإمام املهدي )( يف جملد واحد

16. االمام ال�صادق يف رحاب القراآن

17. العبا�س بن علي رائد الكرامة والفداء يف االإ�صالم يف جملد واحد
18. م�صلم بن عقيل البطل اخلالد يف االإ�صالم يف جملد واحد

)( 19. نغمات عن م�صرية اأئمة اأهل البيت
20. هذه هي ال�صيعة يف جملد واحد

21. ال�صيعة وال�صحابة يف جملد واحد
22. النظام الرتبوي يف االإ�صالم

23. النظام ال�صيا�صي يف االإ�صالم
24. نظام احلكم واالإدارة يف االإ�صالم
25. العمل وحقوق العامل يف االإ�صالم

26. الفقه االإ�صالمي تاأ�صي�صه ا�صالته مداركه
27. برائة ال�صيعة من الغلو والغالة

28. �صالمة القراآن من التحريف
29. ال�صجود على الرتبة احل�صينية

30. اأهل البيت يف رحاب القراآن
31. اأهل البيت يف �صالل ال�صنة النبوية

32. اأبو طالب حامي االإ�صالم
33. تقرير اأبحاث ال�صيد اخلوئي )قد�س �صره( يف الفقه يف )12( 

جملدا
34. تقرير اأبحاث اآية اهلل ال�صيخ حممد طاهر اآل را�صي يف االأ�صول

35. اإي�صاح الكفاية يف )3( جملدات
36. قاعدة ال�صرر وال�صرار يف االإ�صالم

37. النظام االجتماعي يف اال�صالم
38. اال�صالم وحقوق االن�صان
39. املراة يف رحاب اال�صالم
40.اال�صالم ام الدميقراطية

41. يف رحاب العقيدة
42. اميان ابو طالب

43. نزاهة القران من التحريف
44، ال�صجود على الرتبة احل�صينية عند ال�صيعة

45، قاعدة الفراغ والتجاوز
46. موؤمتر ال�صقيفة
47. موؤمتر ال�صورى

)( 48. �صرح الر�صالة الذهبية يف طب لالمام الر�صا
49. ن�صائح وجتارب للحوزة العلمية

50.اأ�صواء على زيارة القبور .....

قربه 
دفن جثمانه الطاهر يف التجف اال�صرف يف مكتبتة اخلا�صة ) مكتبة 
االمام احل�صن ( )( ع�صر يوم االثنني امل�صادف 18|6|2012.
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تحقيقتحقيق

فوائد و مخاطر
•حتقيق: �صالم الطائي �� عماد بعو

القروض المصرفية

ا�سحت القرو�س امل�سرفية �سرورة حتمية وا�سا�سية يف دعم االقت�ساد وتقدمي امل�ساعدة اىل فئات املجتمع؛ للح�سول على 
م�سدر رزق منتظم، من خالل فتح م�ساريع �سغرية ت�ساهم بها القرو�س، فهي تعمل على تخفيف الثقل على كاهل املواطن، 

وايجاد �سوق جتاري ي�ساهم يف دعم االقت�ساد الوطني.
وملعرفة تفا�سيل اكرث عن ماهية القرو�س امل�سرفية وماهي الفائدة املرجوة منها وكيفية حتقيق اال�ستفادة للمنتفعني منها 

التقت جملة )الرو�سة احل�سينية( اجلهات ذات العالقة ملعرفة اكرث بهذا املو�سوع. 

القرو�س تعمل على انعا�س االقت�ساد املحلي وتوفري حياة كرمية 
للمواطنني

للقرو�س  قائال" ان  لنا  حتدث  الدعمي  جا�صم  عبا�س  االقت�صادي  اخلبري 
ال�صغرية واملتو�صطة التي متنحها البنوك بانتظام اىل املواطنني وال�صركات 
اهمية كبرية؛ اذ انها ت�صاهم وب�صكل مبا�صر يف انهاء الفقر وم�صاعدة الفئات 
انعا�س  اىل  وتوؤدي  منتظم،  ب�صكل  الرزق  ك�صب  على  املجتمع  يف  املعدمة 

تعمل  فهي  للمواطنني،  كرمية  حياة  وتوفري  املحلي  االقت�صاد 
منهم  البع�س  ا�صبح  الذي  املواطن  كاهل  عن  التخفيف  على 
يعاين من عدة م�صاكل تتعلق بال�صكن وتوفري املعي�صة وم�صاريف 

االمرا�س  وغريها من متطلبات احلياة".
جميع  يف  قائم  االإقرا�س  مو�صوع  يكون  اأن  املفرت�س  ومن   "
اىل  يحتاج  ال  وهذا  العربية  البلدان  وخ�صو�صًا  العامل  بلدان 
العراق،  يف  به  معمول  ما  مثل  حكومية  او  وزارية  قرارات 

فاالأمر يتعلق فقط يف االإدارة اجليدة واالإدارة ال�صليمة لدى امل�صارف، وهذا 
غري موجود لدينا يف الوقت احلا�صر، اإ�صافة اىل قلة التخ�صي�صات املالية 

للقرو�س".
املعروف  الهدف  ا�صا�س  على  تعمل  امل�صارف  اغلب  ان  الدعمي"  وبني 
للمواطن  تعطى  التي  فال�صلف  تاأ�صي�صه،  من  االول  الهدف  "الربحي" وهو 
والذي  املقرت�س،  املواطن  التي ترهق كاهل  الفوائد  الربح من خالل  تن�صد 

يعود مهموما بالت�صديد وكيفية تدبري �صوؤون حياة عائلته اليومية".
مو�صحا" ان اف�صل و�صيلة ملعاجلة العجز املايل �صواء كان كلي ام جزئي هو 
التمويل والقرو�س،  وان كثري من النا�س يظنون اأن تغطية العجز هو الهدف 
عجلة  حمرك  اأنه  اإذ  الوحيد،  لي�س  و  الرئي�صي  الهدف  هو  بينما  الوحيد 

االقت�صاد و و�صيلة الربط بني املوؤ�ص�صات".
ال�صغرية  وامل�صاريع  االأه�داف  لتحقيق  اأ�صا�صيا  عن�صرا  يعترب  والقر�س 
احل�صول  ميكن  ال  النقدية  الو�صائل  و  املال  فبدون  والكبرية، 
اإىل  نقدي  مال  راأ�س  من  تتحول  التي  االإنتاج  م�صتلزمات  على 

راأ�س مال منتج.

انواع القرو�س امل�سرفية 
انواع  لنا عن  الكرمي عبد احل�صني مدير م�صرف حتدث  عبد 
القرو�س قائال: مينح امل�صرف للمواطنني ب�صورة عامة انواع 
القرو�س، منها القرو�س املي�صرة، وقرو�س ال�صيارات، والقرو�س التجارية ال 

�صحاب املحالت والفنادق، وقرو�س اال�صكان. 
وتعترب وظيفة  القرو�س او التمويل من الوظائف البال�غ�ة االأهمي�ة؛ مل�ا ت�وف�ره 
املطلوبة،  بقدر حاجتها  املختلفة  امل�صاريع  نفقات  لتغطية  الزمة  اأم��وال  م�ن 
والقرو�س هي اأحد اأهم الوظائف التي تقوم بها االإدارة املالية، ملا يرتتب على 
عملية التمويل من اتخاذ جمموعة من القرارات اأهمها تلك املتعلقة باخ�ت�ي�ار 
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م��ص��ادر التمويل، حيث اأن هذه االأخرية تعترب من القرارات املعقدة". 
خماطر القرو�س امل�سرفية

امل�صرفية  القرو�س  عن  تنتج  خماطر  عدة  هناك  بان  احل�صني  عبد  وبني 
ثقته  ي�صع  اأنه  يعني  هذا  فاإن  الرئي�صي،  بن�صاطه  البنك  يقوم  فعندما 
باملقرت�س، و لكن هذه الثقة و مه�م�ا كانت درجتها، فاإنها قابلة لالنحالل و 
التال�ص�ي، ب�صبب اأن هناك بع�س العمالء ال يقومون بال�صداد يف الوقت املتفق 

عليه وهناك من ميتنع كلي�ا عن ال�صداد، مما يجعل حالة البنك 
�صيئة وي�صطرنا اىل اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة". 

للفرد  املعا�صي  امل�صتوى  حت�صني  اجل  من  احلكومة  �صعت  وقد 
العراقي مبنح ال�صلف للموظفني كنوع من القرو�س ال�صغرية،  
هذا  نبقي  ان  نحاول  ونحن  التعديالت  مرحلة  يف  االن  وهي 

الن�صاط م�صتمر، ولكن يجب ان نحدده مبا يحقق اهدافه.
وتتالفى  الثغرات  بع�س  ت�صد  ان  امل�صوؤولة  اجلهات  وعلى   

االخطاء وحتا�صب املف�صدين كمتابعة املعقبني واملبالغ التي تدفع هنا وهناك 
املحتاجني،  لي�صوا  امل�صتفيدين هم  ان  وثغرة  والقوانني،  التعليمات  وبخالف 
وهذه ثغرات نحاول �صدها بتعليمات �صن�صعها يف العام احلايل، واملهم اننا 

م�صتمرون يف هذا الن�صاط كجزء من العمل الذي ميار�صه امل�صرف".
اجلانب الديني يف مو�سوع القرو�س امل�سرفية 

لنا  حتدث  العبا�صية  العتبة  يف  الدينية  ال�صوؤون  ق�صم  الوكيل،  عادل  ال�صيخ 

عن وجهة نظر ال�صرع يف مو�صوع القرو�س قائال" ان امل�صارف والبنوك يف 
الدول االإ�صالمية على ثالثة اأ�صناف: االول االهلي وهو الذي يكون راأ�س ماله 
من مال �صخ�س واحد اأو اأ�صخا�س م�صرتكني وال�صنف الثاين احلكومي وهو 
نًا من اأموال الدولة وال�صنف الثالث امل�صرتك وهو  الذي يكون راأ�س ماله مكورّ

الذي ت�صرتك الدولة واالأهايل يف تكوين راأ�س ماله.
الأنرّه  الزيادة  دفع  ب�صرط  االأهلية  البنوك  من  االقرتا�س  يجوز  واو�صح"  ال 
ال�صرط،  وبطل  القر�س  �صحرّ  كذلك  اقرت�س  ولو  م،  حمررّ ربًا 
التخل�س  بني  وكما  لل�صرط  وفاًء  واأخذها  الزيادة  دفع  ويحرم 
من البا بالطرق منها: اأن ي�صرتي املقرت�س من �صاحب البنك 
�س ب�صاعة باأكرث من قيمتها الواقعية 10% اأو  اأو من وكيله املفوِّ
ة معلومة  نًا من النقد ملدرّ 20% مثاًل ب�صرط اأن يقر�صه مبلغًا معيرّ
يتفقان عليها، اأو يبيعه متاعًا باأقلرّ من قيمته ال�صوقية وي�صرتط 

ة معلومة. نًا ملدرّ عليه يف �صمن املعاملة اأن يقر�صه مبلغًا معيرّ
ه ال يخلو عن اإ�صكال،  اإنرّه يجوز االقرتا�س عندئٍذ وال ربا فيه، ولكنرّ  فيقال: 
وال�صلح  واالإجارة  الهبة  يف  احلال  ومثله  عنه،  االجتناب  لزومًا  واالأحوط 
املحاباتية جعل  املعاملة  �صرطًا يف  القر�س  القر�س، ويف حكم جعل  ب�صرط 
االإِمهال يف اأداء الدين �صرطًا فيها، واي�صا منها تبديل القر�س بالبيع، كاأن 
نًا كمائة دينار باأزيد منه �� كمائة وع�صرين دينار �� ن�صيئة  يبيع البنك مبلغًا معيرّ
ة �صهرين مثاًل، ولكن هذا واإن مل يكن قر�صًا ربويًا على التحقيق غري اأنرّ  ملدرّ
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ته بيعًا حملرّ اإ�صكال. �صحرّ
البنك  يبيع  اأن  من  مانع  ال  نعم  الوكيل"  وبني 
مثاًل،  �صهرين  اإىل  ن�صيئة  دينار  كمائة  مبلغًا 
قيمتها  تزيد  اأُخرى  عملة  ل  املوؤجَّ الثمن  ويجعل 
على املائة دينار مبوجب اأ�صعار �صرف العمالت 
مبقدار ما تزيد املائة والع�صرون على املائة، ويف 
امل�صرتي  من  البنك  ياأخذ  اأن  ميكن  ة  املدرّ نهاية 

رة اأو ما ي�صاويها من الدنانري، ليكون من الوفاء بغري اجلن�س. العملة املقررّ
ة  ملدرّ ن�صيئة  دينارًا  وع�صرين  كمائة  مببلغ  ب�صاعة  البنك  يبيع  اأن  ومنها:   
�صهرين مثاًل، ثم ي�صرتيها من امل�صرتي نقدًا مبا ينق�س عنها كمائة دينار، 
وهذا اأي�صًا ال ي�صحرّ اإذا ا�صرتط يف البيع االأول قيام البنك ب�صراء الب�صاعة 
ا مع خلرّوه  ًا على ذلك، واأمرّ نقدًا باالأقلرّ من ثمنه ن�صيئة ولو باإيقاع العقد مبنيرّ

عن ال�صرط فال باأ�س به.
ق للبنك غر�صًا اأ�صا�صيًا  ت �� ال حتقرّ ويالحظ اأنرّ هذه الطرق ونحوها �� لو �صحرّ
اأداء دينه عند نهاية  ر عن  وهو ا�صتحقاق مطالبة املدين مببلغ زائد لو تاأخرّ
االأجل وازدياده كلرّما زاد التاأخري، فاإنرّ اأخذ الفائدة باإزاء التاأخري يف الدفع 

م ولو كان ذلك ب�صيغة جعله �صرطًا يف �صمن عقد البيع  يكون من الربا املحررّ
مثاًل.

الأنرّه  الزيادة  دفع  ب�صرط  البنوك احلكومية  االقرتا�س من  يجوز  وا�صار" ال 
كذلك  اقرت�س  ولو  بدونه،  اأو  الرهن  مع  االقرتا�س  كون  بني  فرق  فال  ربا، 
بطل ال�صرط كما يبطل اأ�صل القر�س واإن خلى عن �صرط الزيادة، الأن البنك 
ال ميلك ما حتت يده من املال ليملرّكه للمقرت�س، وللتخل�س من ذلك يجوز 
لل�صخ�س اأن يقب�س املال من البنك ال بق�صد االقرتا�س الربوي ويرجع فيه 

اإىل احلاكم ال�صرعي.
مبعنى   �� االأهلية  البنوك  يف  االإيداع  يجوز  هي:  امل�صائل  �صمن  الوكيل  وتابع 
اإناطة  عدم  مبعنى  الزيادة،  على  احل�صول  ا�صرتاط  عدم  مع   �� اإقرا�صها 
اأنرّ  على  نف�صه  يف  يبني  اأن  مبعنى  ال  الزيادة،  بدفع  البنك  بالتزام  القر�س 
البنك لو مل يدفع الزيادة مل يطالبها منه، فاإنرّ البناء على املطالبة يجتمع 
اال�صرتاط،  مع  املطالبة  عدم  على  البناء  يجتمع  كما  اال�صرتاط،  عدم  مع 

فاأحدهما اأجنبي عن االآخر.
 واي�صا من م�صاألة اخرى: ال يجوز االإيداع يف البنوك االأهلية �� مبعنى اإقرا�صها 
�� مع �صرط الزيادة، ولو فعل ذلك �صحرّ االإِيداع وبطل ال�صرط، فاإذا قام البنك 
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ال يجوز اإليداع ‚‚
في البنوك 

الحكومية )بمعنى 
إقراضها(مع 

اشتراط الحصول 
على الزيادة فإنه 

ربا

بدفع الزيادة مل تدخل يف ملكه، ولكن يجوز له 
ف فيها اإذا كان واثقًا من ر�صا اأ�صحابه  الت�صررّ
ال�صرط  بف�صاد  علمهم  تقدير  على  حتى  بذلك 
وعدم ا�صتحقاقه للزيادة �صرعًا �� كما هو الغالب.
البنوك  يف  االإيداع  يجوز  ال  امل�صاألة:  هذه  ويف   
ا�صرتاط  مع   �� اإقرا�صها  مبعنى   �� احلكومية 
املال  اإيداع  بل  ربا،  فاإنه  الزيادة  احل�صول على 
ميكن  ما  الأن  �صرعًا  له  االإتالف  مبنزلة  الزيادة  �صرط  دون  من  ولو  فيها 

ا�صرتجاعه من البنك لي�س هو مال البنك، بل بحكم املال املجهول مالكه.
 وعلى ذلك ي�صكل اإيداع االأرباح والفوائد التي يجنيها ال�صخ�س اأثناء �صنته 
ماأذون يف �صرفه ويف  الأنه  اإخراج اخلم�س منها،  قبل  البنوك احلكومية  يف 
موؤونته ولي�س ماأذونًا يف اإتالفه، فلو اأتلفه �صمنه الأ�صحابه، هذا اإذا مل يقع 
االإيداع باإذن احلاكم ال�صرعي مع ترخي�صه للبنك يف اأداء عو�س املال املودع 

مما لديه من االأموال.
ا للموؤمنني   واأما االإيداع مع االإذن والرتخي�س املذكورين �� كما �صدر ذلك منرّ
واأما  االأهلي،  البنك  يف  االإيداع  حكم  عليه  ويجري  �صحيحًا  فيقع   �� كافة 

الزيادة املمنوحة من ِقَبل البنك وفق قوانينه فقد اأذنا للمودعني بالت�صرف 
يف الن�صف منها مع الت�صدق بالن�صف االأخر على الفقراء املتدينني". 

املقرت�سني وكفاالت الت�سديد 
بع�س  تطوير  ب�صبب  اقرت�صت  الزاملي"  فالح  اال�صتاذ  الرتبوي  لنا  وقال 
امل�صاريع ال�صغرية مثل البناء او لغر�س الرتميم كباقي امل�صتلفني، حيث مت 
اقرتا�س مبلغ خم�صة ماليني دينار من م�صرف الرافدين كوين موظفا يف 

وزارة الرتبية واقرت�صت قبل خم�س �صنوات. 
نفع  من  النا�س  خري  يقال  وكما  الزمالء  من  الكثري  تكفلت  نعم  وا�صاف" 
�صلف  وكذلك  �صيارة  ل�صراء  الزمالء  لكثري من  انا كنت كفيال  وكما  النا�س 
الزواج لبع�س الزمالء واي�صا �صلف املوظفني واحلمد هلل الكثري كان ملتزما 

بالدفع". 
ا�صتطيع من خالله ان  اليومي املنخف�س ال  ويقول علي ح�صني: ب�صبب دخل 
امتلك بيت على رغم من امتالكي قطعة ار�س  لذا اجتهت اىل امل�صارف لكي 
اح�صل على قر�س، فال�صعب يحتاج لهذه القرو�س كي يعيل نف�صه، وانا االن 

افتتح م�صروع �صغري  ا�صتطيع من خالله توفري م�صتلزمات احلياة اليومية.
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•  ح�صني عبد االمريتـــأمـــالت

نعلم ان النظام التعليمي يف العراق كان ميتلك تاريخًا ممتازًا 
ونا�صعًا حتى نهاية فرتة ال�صبعينيات من القرن املا�صي برغم 
كل التناق�صات ال�صيا�صية والت�صويهات الفكرية على مر العهود 
املوجودة  والتعليمية  الرتبوية  النظم  واأقوى  اأف�صل  من  كان  اإذ 
ال�صنوات  ه��ذه  يف  ال��ع��راق  دخ��ول  حتى  االأو���ص��ط،  ال�صرق  يف 
العجاف التي دمرت كل �صيء واأولها النظام الرتبوي فتكاثرت 
واجلامعات  املدار�س  حمدود  غري  ب�صكل  االأخرية  ال�صنوات  يف 
منها.  الفقرية  حتى  االأحياء  كل  يف  منت�صرة  و�صارت  االأهلية، 
وتعترب هذه الظاهرة �صحية كون املدار�س احلكومية ال ت�ص��تطيع 
يف  جادة  املدار�س  هذه  من  فالكثري  الطالب،  جميع  ا�صتيعاب 
العملية الرتبوية، كما ان التعليم االأهلي يقدم لهم خدمة اأف�صل 

مقارنة بالتعليم احلكومي
لذلك نعتقد اأن من ال�صروري ان ال نقع بتلك االأخطاء الفادحة 
التي اأودت بالرتبية اىل االنحدار وان ال نفقد املعيارية وان يكون 

لالإ�صراف واملتابعة دور هام يف احلفاظ على دميومة التعليم .
يتم  حديثة  تربوية  موؤ�ص�صات  بناء  اىل  نطمح  وباخت�صار.. 
بحيث   ، واالأهلية  الر�صمية  املدار�س  اأنظمة  بني  فيها  التن�صيق 
ينتج نتاجا يجمع ح�صنات الطرفني ويبتعد عن �صلبياتهما. ولنا 
يف  املواطن  ان  حيث  مثال  خري  العراق  يف  ال�صحة  جتربة  يف 
كونها  االأهلية  امل�صت�صفيات  يراجع  ان  يف�صل  احلا�صر  الوقت 
تت�صابق على تقدمي اخلدمة اجليدة وت�صارع اىل اإظهار حالتها 

بالتمييز واالإتقان .
احل�صينية  للعتبة  التابعة  االبتدائية  ال��وارث  مدار�س  وتعترب 
ورعايته  االإن�صان  لبناء  م�صروعًا   وتعد  اأمن��وذج��ا  كربالء  يف 
باملناهج  تكتف  ال���وارث مل  م��دار���س  ان  وذل��ك  ب��ه  واالرت��ق��اء 
الدرا�صية االعتيادية فح�صب،  بل راحت تعطي درو�صًا اإثرائية 
منها يف التنمية الب�صرية واملهارات الفنية والتقنية واحلا�صوب،  
اإ�صافة  وغريها  والنحت  والر�صم  وال�صعر  امل�صرح  عن  ف�صاًل 
لكونها تعتمد على معايري دقيقة يف اختيار املعلمني،  تركز على 

الكفاءة واخلربة.

الوارث انموذجا
• تقرير: عماد بعو 

تكرم اكثر مــن )100( عائلة مـــــــــــــن عوائل شهداء الحشد الشعبي 
العتبة الحســـــــينية المقدسة
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تقاريرتقارير

تكرم اكثر مــن )100( عائلة مـــــــــــــن عوائل شهداء الحشد الشعبي 
العتبة الحســـــــينية المقدسة

 تثمينا الأرواح ال�سهداء واكراما لهم، العتبة احل�سينية تكرم عوائل �سهداء احل�سد ال�سعبي يف 
حمافظة الب�سرة بح�سور وفد العتبة احل�سينية املقد�سة، و�سخ�سيات تدري�سية واجتماعية من 

املحافظة، حيث افتتح احلفل التاأبيني  بتالوة عطرة الآياٍت من الذكر احلكيم، ووقفة اإجالل 
وقراءة �سورة الفاحتة على اأرواح �سهدائنا االأبرار.

الدين  �صعد  ال�صيد  العام على مركز احلوراء  امل�صرف  وقال 
لدى  خا�صة  مكانة  ال�صعبي  احل�صد  �صهداء  لعوائل  ها�صم" 
وامينها  املقد�صة  احل�صينية  للعتبة  ال�صرعي  املتويل  �صماحة 
رعايتهم؛  على  ويوؤكدون   كبريا  اهتماما  لهم  ويولون  العام، 
ملا لهم من ف�صل كبري يف حفظ االر�س والعر�س واملقد�صات.
ال�صالم(  )عليها  زينب  احل��وراء  مركز  خ��الل  وم��ن  وتابع: 
فان هناك زيارات تفقدية م�صتمرة لعوائل ال�صهداء تت�صمن 
واقامة جمل�س عزاء يف دار  الكرمي  القران  اآيات من  قراءة 

ال�صهيد  وتفقد اأحوالهم والتعرف على بطوالتهم وت�صحياتهم 
البطوالت  تلك  لتخليد  ق�ص�صي  ب�صرد  بعد  فيما  وتدوينها 

والت�صحيات. 
عائلة   )100( ي��ق��ارب  م��ا  زي���ارة  م��وؤخ��رًا  مت  واو�صح" ان��ه 
ملحافظة  التابعة  االق�صية  كافة  من  املجاهدة  العوائل  من 
العرب،  �صط  وق�صاء  اخل�صيب،  اأبو  ق�صاء  ومنها  الب�صرة، 
واملدينة، وق�صاء الزبري، وغريها من املناطق االخرى، و�صمل 
ال�صالم( وجمموعة  االأكرب )عليه  لواء علي  �صهداء  التكرمي 
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من ال�صهداء االأبرار من الف�صائل االأخرى ليكون جمموعهم 
)112( عائلة.

 وبني:  ان العتبة احل�صينية املقد�صة م�صتمرة برعاية عوائل 
�صهداء احل�صد ال�صعبي من كافة املحافظات ملا لهذه العوائل 
امل�صحية من ف�صل كبري علينا وما نقدمه ال يفي حقوقهم،  
وهذا التكرمي اخلا�س مبحافظة الب�صرة جاء تثمينًا ملا قدمه 
الب�صرة  حمافظة  ولكون  وت�صحيات،  بطوالت  من  ال�صهداء 
ابناءها  جميع  هب  والتي  ال�صهداء،  من  ع��ددًا  اأك��رث  قدمت 
بكافة اأعمارهم لتلبية نداء املرجعية الدينية العليا يف النجف 

االأ�صرف منذ �صدور الفتوى اخلالدة للجهاد الكفائي.
جعفر  )ح�صني  وهو  �صهيد  ا�صغر  بتقدمي  تفتخر  فالب�صرة 
والذي  �صنة،   )14( العمر  من  وله  ا�صت�صهد  املبارك(الذي 
بداية  منذ  املجاهدين  �صفوف  يف  لاللتحاق  رغبة  له  كانت 
فانتظر  بذلك،  ي�صمح  مل  اآنذاك  عمره  لكن  الفتوى  انطالق 
بلوغه هذا العمر ليلتحق بركب املجاهدين حتى ا�صت�صهد يف 
والذين  اليوم  نف�س  يف  ال�صباب  من  ت�صعة  مع  مكحول  جبال 

�صاء  وان  العرب،  �صط  ق�صاء  من  واح��دة  منطقة  من  كانوا 
اهلل فالعتبة احل�صينية املقد�صة م�صتمرة بتفقد احوال عوائل 
مبنزلة  تليق  ال�صهيد  لعائلة  كرمية  حياة  لتوفري  ال�صهداء 

ال�صهيد عند اهلل".
ومن جانب اخر حتدث رئي�س وفد العتبة فا�صل عوز" ت�صرفنا 
ونقل  ال�صهداء،  عوائل  للقاء  الب�صرة  مدينة  اىل  باحل�صور 
تعازي �صماحة املتويل ال�صرعي و�صماحة االأمني العام للعتبة 

احل�صينية املقد�صة اىل اأهايل الب�صرة الكرام".
مبينا" ان اأهايل الب�صرة متيزوا بخدمة �صيد ال�صهداء عليه 
ال�صالم، ووقفتهم امل�صرفة باال�صتجابة لنداء املرجعية العليا، 
فهنيئا لهم لنيلهم هذا ال�صرف، والعتبة احل�صينية املقد�صة 
زيارتهم  خ��الل  من  ال�صهداء  لعوائل  خا�صة  اأهمية  تعطي 

وتكرميهم يف خمتلف حمافظات العراق".
حممد"  �صارة  املهند�صة  احلوراء  مركز  م�صوؤولة  قالت  فيما 
اقيم احلفل الذي حمل  �صعار ) على نهج عا�صوراء .. خطت 
حمافظة  يف  العا�صور  داود  ح�صينية  يف  ال�صهداء(  دم��اء 
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أهالي البصرة ‚‚
تميزوا بخدمة سيد 

الشهداء عليه السالم, 
ووقفتهم المشرفة 

باالستجابة لنداء 
المرجعية العليا

العتبة احل�صينية  اللقاء كلمة كلمة  الب�صرة، ت�صمن برنامج 
املقد�صة التي القاها على م�صامع احل�صور احلاج فا�صل عوز 
كلمة اخلطيب  ثم  ومن  املقد�صة،  العتبة  اإدارة  ع�صو جمل�س 
الديني من لبنان ال�صيخ علي العاملي التي جمد فيها بطوالت 

اأبناء احل�صد ال�صعبي".
 وت�صمن احلفل عر�س فيلم وثائقي عن رعاية العتبة احل�صينية 
املقد�صة لعوائل �صهداء احل�صد ال�صعبي اعدته موؤ�ص�صة االمام 
احل�صني عليه ال�صالم لالأعالم الرقمي، لتاأتي بعدها ق�صيدة 
اإجالل واإكبار تهيب مبوقف اأبطال احل�صد ال�صعبي األقيت من 
ِقَبل �صاعر احل�صيني ال�صيد عبد اخلالق املحنا، تلتها ق�صيدة 
رثائية للمن�صد احل�صيني مهدي املنكو�صي، ثم اختتم احلفل 

بتكرمي عوائل ال�صهداء.
االأوىل  فرحتني  فرحت  كاظم(" اأن��ا  )ج��واد  ال�صهيد  زوج��ة 
مرة  اول  كون  الذكريات  اأعاد يل  الذي  املكان  بدخويل هذا 
ع��زاء،  جمل�س  حل�صور  ال�صهيد  زوج��ي  مع  هي  فيها  دخلت 
الذي  التكرمي  وبهذا  بنا  باهتمامكم  فرحتي  هي  واالأخ��رى 

ي�صاعدين يف �صد احتياجات االأطفال خ�صو�صًا ونحن مقبلني 
على ف�صل ال�صتاء".

ومن جهة اخرى عربت والدة ال�صهيد )مرت�صى بدر غفوري(" 
الذي ا�صت�صهد بعد خم�صة ع�صر يومًا من زواجه عن ح�صرتها 

كون ابنها ا�صت�صهد ومل ي�صارك يف معارك املو�صل".
احل�صينة  للعتبة  وامتنانها  �صكرها  جل  عن  العوائل  واأعربت 
املقد�صة وكادر املركز على هذه املبادرة التي جعلتهم ي�صعرون 
خالدًا  يبقى  ذكرهم  واإن  �صدًى  يذهب  مل  ال�صهيد  دم  ب��اأن 

كخلود ذكرى ا�صحاب االإمام احل�صني )عليه ال�صالم(. 
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أ د. حميد حسون بجية
• قراءة: 

    ي�صعر املرء عند مطالعته لهذا الكتاب الأول وهلة اأنه اإزاء عمل مو�صوعي 
اأميا  القارئ  جتتذب  التي  الكتاب  م��واد  عليه  تربهن  ما  �صرعان  �صخم، 
التحدي  من  اأيدينا،  بني  ال��ذي  االأول،  اجل��زء  مو�صوعة  اأن  على  اجتذاب. 
مبكان، اإذ يقف من يريد اخلو�س يف خ�صم الفكر االإ�صالمي يف حرية: من 
اأين يبداأ واأين ينتهي! لكن �صيخنا اأبا لنب جنح يف التوغل يف مثل هذه املفازة.
من  اعتمده  ملا  ال�صرورية  بالتفا�صيل  ب��داأ  اإذ  �صنعا  ال�صيخ  اأح�صن  ولقد    
احلديث  م�صادر  ويف  االإ�صالمي  الفقه  ويف  االإ�صالمي  الفكر  يف  م�صادر 
امل�صلمني  اأهم ما لدى  يعتمد  ال�صيخ  اأن  للقارئ  يتبني  االإ�صالمي. ومن ذلك 

من كتب معول عليها. 
ترجمة  االأول  الف�صل  يتناول  ف�صول:  ثالثة  على  االأول  اجل��زء  ي�صتمل     
االإ�صالم، وهذا بدوره ي�صتمل على ثالثة اأبواب: الباب االأول وعنوانه املدخل 
اإىل االإ�صالم، والباب الثاين وعنوانه كربى فرق االإ�صالم و�صغرى مذاهبه، 

والباب الثالث وعنوانه موجز تاريخ امل�صلمني. 
وخ�صائ�س  تعريفا  الكرمي:  القراآن  ترجمة  فيتناول  الثاين  الف�صل  اأما      

واأهمية وتف�صريا ومعجزات وترتيبا وما اإىل ذلك.
    ويتناول الف�صل الثالث جغرافية االأر�س وتاريخ االإن�صانية يف بابني.
     اأما الف�صل الرابع فيدور حول حياة الر�صول)�س( وابنته وزوجته.

    ويدور الف�صل اخلام�س الذي ي�صتمل على بابني حول معجم اأئمة امل�صلمني. 
الباب  وعنوان  ع�صر،  الثالثة  الت�صنن  اأئمة  عنوانه  االأول  الباب  بابان:  وفيه 

الثاين اأئمة الت�صيع االإثنا ع�صر. 
      اأما الف�صل ال�صاد�س فيدور حول معجم رجال االإ�صالم، وفيه بابان: الباب 
االأول عنوانه معجم رجال الت�صنن، وعنوان الباب الثاين معجم رجال الت�صيع. 
     ويدور الف�صل ال�صابع حول العقيدة ال�صنية يف االإ�صالم، وفيه ثالثة اأبواب: 

عنوان الباب االأول موجز تعاليم الت�صنن يف االإ�صالم، وعنوان الباب الثاين 
اأهم االأقوال ال�صنية يف عقيدتهم، وعنوان الباب الثالث منهج عقيدة الت�صنن 

يف االإ�صالم. 
   ويدور الف�صل الثامن حول العقيدة ال�صيعية يف االإ�صالم، وفيه ثالثة اأبواب: 
عنوان الباب االأول موجز تعاليم الت�صيع يف االإ�صالم، وعنوان الباب الثاين 
اأهم �صفات الت�صيع يف االإ�صالم، وعنوان الباب الثالث منهج عقيدة الت�صيع 

يف االإ�صالم.
الت�صوف يف  اأب��واب حول  اأربعة  ي�صتمل على  الذي  التا�صع  الف�صل  ويدور     

االإ�صالم ومقدماته واأ�صهر املت�صوفني وم�صطلحات الت�صوف.
    ويدور الف�صل العا�صر وفيه بابان حول علم املنطق ومقدماته وم�صطلحاته.

     اأما الف�صل احلادي ع�صر فهو عن علم الكالم يف االإ�صالم. 
   ويدور الف�صل الثاين ع�صر وفيه ثالثة اأبواب حول علم احلديث يف االإ�صالم 

ومقدماته وعلم احلديث �صنيا وعلم احلديث �صيعيا. 
     اأما الف�صل الثالث ع�صر واالأخري من الكتاب، وفيه ثالثة اأبواب، فهو عن 
علم االأ�صول يف االإ�صالم ومقدماته واأهم م�صادر الت�صريع يف االإ�صالم واأهم 

قواعد اأ�صول الفقه يف االإ�صالم.
    ويف مقدمته لهذا ال�صفر الرائع، يقول ال�صيخ اأبو لنب اأنه �صرع بكتابته بعد 
تخرجه من اجلامعة فجعله)مهذبا اأنيقا، ال طويال ممال، وال ق�صريا خمال، 
وم�صبعا اإىل حد االرتواء( ويقول)مل اأبني راأيي اخلا�س حتى يف حرف واحد 
مما كتبته(، وهذا ما وفر للكتاب دفعة جعلته من بني امل�صادر القليلة التي 
تتخذ جانب احلياد يف ا�صد الق�صايا تعقيدا. كما اأن هذا هو عني ما نفتقده 
يف هذا الوقت بالذات، مما يطفئ الفتنة ويرتقي بامل�صلم اإىل حيث اأراد له 

اهلل تعاىل.

اسم الكتاب: الموسوعة اإلسالمية الميسرة)في الفكر والفقه 
والحديث واألدب(-الجزء األول| الفكر اإلسالمي- من أجزائها السبعة

اسم المؤلف: الشيخ المهندس عبد الرضا فاضل أبو لبن
الناشر: دار األرقم للطباعة-الحلة
سنة الطبع: 2009م| 1430هـ

عدد الصفحات: 718

الموسوعة اإلسالمية الميسرة
)في الفكر والفقه والحديث واألدب(
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    ثمة �صجية اأخرى يف الكتاب وهي اأنك ت�صعر اأنك مع متخ�ص�س يف التاريخ عندما 
يكتب يف ذلك الباب، ومت�صلع يف اجلغرافية عند الكتابة يف حقلها، ومن املناطقة عند 

اخلو�س يف جمال املنطق، وهكذا.  
     ولناأخذ مثال  ما ي�صوقه ال�صيخ حتت عنوان)جامع االأزهر امل�صري ومذهب ال�صيعة 
وهو غاية يف  املو�صوعة،  و477 من هذا اجلزء من  ال�صفحتني 476  االأمامية( على 
ح�صن تناول املو�صوع ويف توثيقه. فيورد ال�صيخ اأوال امل�صادر التي ورد فيها املو�صوع 
امل�صري  الغزايل  الرافعي وحممد  ال�صنة مثل م�صطفى  اأبناء  وهي الإخواننا م�صايخ 
وم�صطفى  امل�صري  حممد  زهرة  واأب��ي  التلم�صاين  وعمر  بليق  الدين  عز  واالأ�صتاذ 

ال�صباعي وعلي عبد الواحد وايف وغريهم على �صبيل املثال ال احل�صر. 
اآنذاك ال�صيخ حممود  اأ�صدرها �صيخ اجلامع االأزهر       ثم يذكر ن�س الفتوى التي 
امل�صهور  اجلعفرية  مذهب  )....اإن  االإمامية  ال�صيعة  مبذهب  التعبد  ب�صاأن  �صلتوت 
مبذهب ال�صيعة االإمامية االإثني ع�صرية، مذهب يجوز التعبد به �صرعا ك�صائر مذاهب 

اأهل ال�صنة، فينبغي للم�صلمني اأن يعرفوا ذلك،....(. 
بعد ذلك يورد تعقيب �صيخ االأزهر الذي اأر�صله اإىل االأ�صتاذ حممد القمي، ال�صكرتري 
العام جلماعة التقريب بني املذاهب االإ�صالمية. ويذكر تاريخ ذلك. ثم يذكر تعقيب 
الدكتور حممد حممد الفحام �صيخ االأزهر فيما بعد حول الفتوى الذي قال )ورحم 
ال�صريحة  فتواه  يف  فخلد  الكرمي  املعنى  هذا  اإىل  التفت  ال��ذي  �صلتوت  ال�صيخ  اهلل 
ال�صجاعة، حيث قال ما م�صمونه بجواز العمل مبذهب ال�صيعة االإمامية....(. بعدها 
اأنها)....قد  الفتوى  حول  امل�صري  الغزايل  حممد  ال�صيخ  الكبري  الداعية  قول  يورد 
قطعت �صوطا وا�صعا يف �صبيل توحيد �صفوف االأمة حتت راية واحدة....(. ثم يوجز 
ما تبع ذلك من تاأييد �صائر االأ�صاتذة يف ال�صريعة االإ�صالمية من اأهل ال�صنة وما ورد 

يف كتبهم وحما�صراتهم وخماطباتهم. 
   ن�صوق ذلك لنوؤكد اأن تناول اأي مو�صوع يف املو�صوعة يكون على اأح�صن وجه واأوفاه، 

ولي�س ملجرد الذكر.
    والبد الأي عمل من هنات قد ال تقلل من اجلهد املبذول فيه. فمثال، ي�صتعمل الكاتب 
احل��روف.  با�صتخدام  واأخ��رى  االأرق��ام  با�صتخدام  مرة  التفا�صيل:  لذكر  اأ�صلوبني 

واالأف�صل تبني اأحدهما اإن مل يكن ثمة داع للمناوبة بينهما.
النحوية  اأن هنالك بع�س االأخطاء  اإال  اللغة عموما يف هذا اجلزء،     ورغم �صالمة 
التي ميكن تالفيها ب�صهولة. واأحيانا ما تظهر بع�س العناوين يف اأ�صفل ال�صفحة بينما 

تظهر تفا�صيلها يف ال�صفحة التالية، وهو ال�صك خلل يف التن�صيد.
    على اأن ذلك ال يقلل من �صاأن هذا اجلهد املتميز الذي يعترب م�صدرا �صاحلا ملن 

يقتب�س منه، وموئال وافيا ملن يقراأه. ففيه ما يغني عن قراءة الكثري من امل�صادر.   
     وختاما اأقول: �صابقا كان لدي دليل على اإبداع من يكتبون يف حقول خارجة عن 
  J C Catford كاتفورد  �صي  جي  االنكليزي  الكاتب  وهو  اأال  اخت�صا�صهم، 
 A ه���و:  اخت�صا�صه  ع��ن  ب��ع��ي��دا  ال��رتج��م��ة  قيما يف  ك��ت��اب��ا  ك��ت��ب  ال���ذي  امل��ه��ن��د���س 
Linguistic Theory of Translation،  ذلك الكتاب الذي 

اأحدث  اأثرا كبريا يف حقل الرتجمة. واليوم اأ�صبح لدي دليل ثان.  
فنحن بال �صك اإزاء مو�صوعة جديرة باالطالع واملتابعة والقراءة.



ا�صبال  منها  االطفال  لتدريب  مع�صكرات  عدة  املت�صدد  التنظيم  ا�ص�س 
الزرقاوي وا�صبال التوحيد وا�صبال اخلالفة بح�صب مقاطع الفيديو التي 
اجلنة  كتائب طيور  وكذلك  االجتماعي،  التوا�صل  مواقع  على  انت�صرت 
القاعدة  لتنظيم  تابعة  جمموعات  قبل  من  العراق  يف  تاأ�ص�صت  التي 
التي  العمليات  القتالية مبا يف ذلك  االمور  االطفال على  تعليم  بهدف 
ي�صميها التنظيم ب�"اال�صت�صهادية" . وال�صوؤال هنا ملاذا ت�صتخدم داع�س 

االطفال رغم ان االطفال غري مهيئني من النواحي البدنية والعقلية؟
االجابة تكمن يف االتي: 

املتخ�ص�صون يف �صوؤون االرهاب يوؤكدون ان كل ما كان الطفل حديث 
اال�صخا�س  بينما  التنظيم  الدخول اىل جو  ا�صهل يف عملية  كان  ال�صن 
البالغني يحتاجون اىل معارف او ا�صدقاء او تزكية من عنا�صر التنظيم 
وده��م  لك�صب  مكثفة  دورات  اىل  يحتاجون  ذل��ك  بعد  منهم  االق���دم 
البالغني حيث  للتنظيم، لكن االطفال و�صعهم خمتلف عن اال�صخا�س 
االندماج  �صهولة  لديهم  يكون  الفكري  الن�صوج  عدم  مرحلة  يف  انهم 
مع التنظيم ويكونون اكرث ت�صدد من اال�صخا�س البالغني عند االلتحاق 
مع  املتخ�ص�صني  ه��وؤالء  قبل  من  اأجراوؤها  مت  درا�صة  بح�صب  بداع�س 

من�صقني عن داع�س.
اأن  ميل" الربيطانية،  "ديلي  �صحيفة  ن�صرتها  اخرى  درا�صة  واظهرت 
االأطفال من  "داع�س" يركز على جزء كبري من جهوده يف غ�صيل مخ 

خالل مناهج تعليمية قائمة على االأفكار املتطرفة.
ووفقا للدرا�صة التي ا�صتندت على حتليل دعاية "داع�س" والتحدث مع 
"داع�س" احلاليني  عنا�صر  فاإن  التنظيم،  وط��اأة  حتت  تعي�س  م�صادر 
يرون االأطفال اأف�صل واأكرث فتكًا منهم، واأن م�صتقبل االأطفال يف القتال 

اأكرث وح�صية من غريهم وذلك لتدريبهم املبكر على العنف.
مواجهة  على  والقدرة  الوعي  ميلكون  ال  الذين  االطفال  داع�س  ت�صتغل 
بربجمة  فتقوم  م�صريهم،  تقرير  حتى  او  بهم  حتيط  التي  الظروف 
باأفكار  ادمغتهم  غ�صل  خالل  من  �صريرة  عقول  اىل  وحتويلها  عقولهم 
تكفريية وتع�صبية وكذلك الدورات الوح�صية التي يتلقونها يف مع�صكرات 
اأمام االأطفال كل ذلك هو �صمن هدف واحد  القتل  التدريب وجتارب 

وكبري تعمل عليه داع�س .
اخلا�صعة  املناطق  مبختلف  داع�س  تتبعه  الذي  الع�صكري  ال�صلوك  ان 
ل�صيطرتها يكون متباينا بح�صب نقاط القوة التي ت�صتغلها يف ن�صاطاتها، 
ت�صتخدمها  التي  الظواهر  من  االطفال  ا�صتخدام  ظاهرة  تعترب  حيث 
احلركات التمردية ل�صهولة ا�صتقطابها نتيجة �صعف الدولة يف ا�صتيعاب 
هوؤالء االطفال مما يجعلهم �صيدا �صهال للجماعات املتطرفة يف تنفيذ 
اجندتها، كما ان االطفال ال يكلفون التنظيمات االرهابية خ�صائر حتى 
ال�صك لدى  تبادر فكرة  باالإ�صافة اىل عدم  املعارك،  قتلهم يف  وان مت 

اجهزة االمن يف االطفال الذين يحملون املتفجرات او اأي �صالح اخر. 
ان ظاهرة ا�صتغالل االطفال بداأت منذ فجر التاريخ واخذت باالزدياد 
االطفال  اج��ور  انخفا�س  نتيجة  للوجود  ال�صناعية  الثورة  ظهور  مع 
اطفال  بتجنيد  والهر�صك  البو�صنة  قامت  حيث  البالغني،   مع  مقارنة 
العثمانية  الدولة  ان  كما  الطاحنة،  وحروبها  �صراعاتها  يف  قا�صرين 
علية  اطلقت  واال�صرى  املخطوفني  االطفال  من  جي�س  جندت  اآن��ذاك 
رقعتها،  مد  يف  كثريا  علية  اعتمدت  الذي  االنك�صاري  اجلي�س  م�صمى 

وتو�صع حدودها ب�صرعة.
مل يكن تنظيم "داع�س" هو االول يف ا�صتغالل االطفال فقد �صبقُه تنظيم 

•�صامر اجلبوري

ي�ستخدم تنظيم داع�س االرهابي كل االأ�ساليب الرخي�سة والقذرة يف �سبيل مترير خمططاته وفر�س مزيد من ال�سيطرة على االماكن 
التي يتواجد فيها حيث اأخذ يجند االطفال فوق �سن الثانية ع�سر وير�سلهم كانتحاريني او مقاتلني ل�سد العجز الذي يعاين منه يف �سفوف 
عنا�سره، ي�ستقطبهم عن طريق ال�سباب الذين يقدمون لهم املغريات واالفكار املت�سددة، فهم جتارة رخي�سة ال تكلفهم �سوى غ�سل عقولهم 

بكلمات ب�سيطة تكفي لتحويلهم اىل وحو�س متار�س القتل و�سفك الدماء.

مقاالتمقاالت

داعش يتاجر ببراءة األطفال
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القاعدة يف افغان�صتان الذي نفذ بع�س هجماته يف العراق و�صوريا 
املتطرفة  حرام  بوكو  جماعة  كذلك  اطفال،  انتحاريني  بوا�صطة 
اآالف �صبى غالبيتهم من  اأكرث من 10  يف نيجرييا التي اختطفت 
البنات ودربتهم يف مع�صكرات خا�صة تابعة للجماعة املتطرفة يف 

القرى املهجورة والغابات.
املعارك  زجهم يف  ع��رب  داع�����س  قبل  م��ن  االط��ف��ال  جت��ارة جتنيد 
والعمليات االنتحارية هي بحد ذاتها قنبلة موقوتة ت�صرب املجتمع 
حتقق  وبذلك  املنطقة  على  ارادتها  لفر�س  الداخل  من  وحتطمه 
تن�صدم  ال  لكي  املنطقة  يف  واخلالفات  اخلوف  ن�صر  يف  اهدافها 
مما  جتنيدها،  يف  �صعف  حتى  او  داخلية  ب�صدمات  م�صتقبال 
يجعلها ت�صمن جيل جديد من عنا�صرها او حتى قياداتها. مبعنى 
خالفتهم  لدميومة  م�صتقبلي  ا�صرتاتيجي  بعد  لهم  جتعل  اخ��ر 

املزعومة باعتبارهم ترعرعوا يف كنف التنظيم.
القتالية  العمليات  يف  االطفال  يجند  من  يعاقب  ال��دويل  القانون 
مطبق  �صمت  هو  اليوم  ن�صهده  ما  لكن  ح��رب  جرمية  ويعتربها 
ملن يدعي حماية حقوق االن�صان اجتاه تنظيم داع�س التي ترتكب 
التقارير  يف  اجلرائم   تلك  توثيق  رغم  الطفولة   بحق  اجلرائم 
ا�صبه  داع�س  التي جتندها جماعة  فاالأطفال  واالعالمية،  الدولية 
براءتهم  ي�صبه  الذي يحملونه ال  فال�صالح  لهم  بالعبيد  يكونون  ما 
من  جنون  من  خ�صونته  ي�صتمد  جيل  منهم  جعل  فالتنظيم  ب�صيء 
دربوه، ولن يجود هذا اجليل بعلماء او مفكرين بل بدماء وا�صالء 

انتحاريني موهومني.
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•

مدير تربية كربالء:
نعاني من نقص في تعيين الكوادر التعليمية والتدريســـــــــية رغم مطالباتنا المتكررة 

• حوار:�صالم الطائي  • حترير: ف�صل ال�صريفي

العام  ال�ستقبال  املديرية  بها  قامت  التي  االجـــراءات  ما   •
الدرا�سي اجلديد؟ 

• قبل بدء العام الدرا�صي وخالل العطلة ال�صيفية قامت مديرية الرتبية 
مبختلف اال�صتعدادات لغر�س تهيئة كافة الو�صائل املطلوبة بالرغم من قلة 
ور�س  اقامة  خالل  من  املدر�صية  الرحالت  �صيانة  ومنها  املالية  ال�صيولة 
وتوزيعها  املهنية  احل�صني  اعدادية  يف  مركزية  وور�س  املدار�س  يف  ت�صليح 
ال�صبورات  وتوفري  املدار�س  بع�س  وترميم  ا�صالحها،  بعد  املدار�س  على 
الدرا�صية، كذلك تزويد املدار�س بال�صجالت والقرطا�صية الالزمة لالإدارة 
من  للرفع  والتعليمية  االدارية  للكوادر  املختلفة  الدورات  واقامة  املدر�صية، 
م�صتوياتهم وتطوير مهاراتهم التعليمية وغريها من االحتياجات املدر�صية.

• هل من حلول اآنية او م�ستقبلية مل�سكلة نق�س املباين املدر�سية؟  
اعداد  وزي��ادة  والنازحني  املهجرين  عدد  وزي��ادة  الداخلية  الهجرة  ان   •
الطلبة اثر �صلبا على ا�صتيعاب الطلبة يف مدار�صنا علما ان عدد املدار�س مل 
يتزايد وحتى التي مت املبا�صرة يف بنائها توقف اجنازها حاليا لذا ا�صطررنا 
لتعوي�صها بكرفانات موؤقتة ، كذلك عملنا على �صطر بع�س املدار�س وعملنا 
على ايجاد ت�صوية بني املتقاربة منها يف املنطقة اجلغرافية الواحدة، وهي 

جميعها حلول موؤقتة. 
التدري�سية؟ الكوادر  نق�س  اأ�سباب  • ما 

• تعاين املحافظة من نق�س يف الكوادر التدري�صية والتعليمية وذلك ب�صبب 
القانوين،  التقاعد  �صن  لبلوغهم  نظرا  التقاعد  على  منهم  العديد  احالة 

حواراتحوارات

يعد قطاع الرتبية من القطاعات التي حتتل ال�سدارة يف �سلم االولويات فال ميكن ان ترقى دولة او يتطور جمتمع 
دون ان تكون هنالك موؤ�س�سات معنية برتبية وتعليم االفراد وجعلهم قادرين على تبوء مواقع ومفا�سل مهمة 

يف موؤ�س�سات الدولة ودوائرها بل يف جميع القطاعات واملوؤ�س�سات االخرى التي تتطلب وجود افراد متعلمني. 
يف احلوار التايل تطرح جملة )الرو�سة احل�سينية( على مدير عام تربية كربالء، اال�ستاذ عبا�س عودة عليوي 

جملة من اال�سئلة واال�ستفهامات التي تخ�س هذا القطاع احليوي. 

�صفر اخلري � 1438 ه�50



نعاني من نقص في تعيين الكوادر التعليمية والتدريســـــــــية رغم مطالباتنا المتكررة 

والتدري�صية  التعليمية  وال��ك��وادر  املالكات  تعيني  يف  قلة  هناك  املقابل  يف 
رغم مطالباتنا املتكررة، حيث ان هنالك تزايدا كبريا يف اعداد املدار�س 
يكون  ان  اي  )ثالثيا(  املدار�س  من  العديد  ال��دوام يف  وهذا جعل  والطلبة 
الواحدة، رغم ان ذلك  الدوام متعاقبا لثالث وجبات درا�صية يف املدر�صة 

خمالف للقوانني الدرا�صية ولكنه يعدرّ حلوال بديلة ال�صتمرارية الدرا�صة. 
• كيف جتد انعكا�سات التطور التكنولوجي على امل�ستوى العلمي 

للطالب؟
• انعك�س التطور التكنولوجي على امل�صتوى العلمي ايجابا تارة و�صلبا تارة 
البحث واالطالع على  ال�صهولة  ا�صبح من   الناحية االيجابية  اخرى، فمن 
املعلومات العلمية ا�صافة اىل ان بع�س املدار�س يف العراق عملت على ادخال 
التجربة على كافة  تعمم هذه  ان  وناأمل  االليكرتوين يف مناهجها،  التعليم 
املدار�س يف امل�صتقبل القريب، اما من الناحية ال�صلبية فقد اأثر اال�صتخدام 
ال�صيء ملواقع لتوا�صل االجتماعي على النواحي االخالقية والرتبوية والعلمية 
اإذ ت�صبب يف تدين امل�صتوى العلمي للطالب نتيجة افراطه يف ا�صتخدام هذه 

التقنية وعدم ا�صتغاللها ا�صتغالال �صائبا. 
ير�سي  كربالء  حمافظة  يف  للطلبة  العلمي  امل�ستوى  هل   •

الطموح؟ 
العلمية  امل�صتويات  يف  ال�صدارة  حتتل  كربالء  حمافظة  تزال  وال  كانت   •
بالرغم من كل املعوقات التي تواجهها العملية الرتبوية، فقد حققت ن�صب 
املتقدمة،  املراتب  على  وح�صلنا  املا�صي،   الدرا�صي  العام  عالية يف  جناح 
العراق يف املرحلة االعدادية حيث  و قد احرزت كربالء املركز االول على 
العديد  ح�صل  فيما  كربالء،  حمافظة  من  العراق  على  االوىل  الطالبة  ان 
من طلبة املرحلة االعدادية يف حمافظة كربالء على معدالت متقدمة تفوق 
بقية املحافظات كما ان هناك ن�صبة عالية من الطالب ح�صلوا على درجات 
100% يف ال�صف ال�صاد�س االبتدائي، ويف املرحلة املتو�صطة  تقدمت كربالء 
على �صائر املحافظات يف احراز اعلى املعدالت، وهذا دليل على ان امل�صتوى 

التعليمي يف حمافظة كربالء يف تطور م�صتمر.
التعليمي؟ الواقع  لتح�سني  تتبعونها  التي  االجراءات  • ما 

بعدة  قمنا  عالية  درا�صية  ن�صب  ولتحقيق  العلمي  امل�صتوى  رفع  اأجل  من   •
املحافظة،  م��دار���س  خمتلف  يف  جمانية  دورات  اق��ام��ة  ومنها  اج���راءات 
مركزية  اال�صئلة  فيها  وتكون  ال��دورات  ختام  موحدة يف  امتحانات  واجراء 
ملرحلة ال�صاد�س االبتدائي والثالث املتو�صط، وحث ادارات املدار�س والكوادر 

ومكافاأة  والعلمية،  الرتبوية  النواحي  من  الطلبة  متابعة  على  التعليمية 
التي تعاين منها املدار�س  امل�صكالت  املتميزين منهم، والوقوف دائما على 

وايجاد احللول املنا�صبة لها.
فما  االهلية  املــدار�ــس  يف  التعليم  يف�سلون  الطلبة  بع�س   •

تعليقكم؟
• ان املدار�س االهلية مل تتفوق على احلكومية بل ان اكرث الطلبة املتميزين 
لبع�س  متيزا  هناك  ان  ننكر  وال  احلكومية،  املدار�س  من  هم  واملتفوقني 
منها،  ايجابيات  ع��دة  االهلية  للمدار�س  و  كلها،  ولي�س  االهلية  امل��دار���س 
من  احلكومة  تتمكن  مل  وقت  يف  احلكومية  املدار�س  على  الزخم  تخفيف 
توفري املدار�س ب�صبب االو�صاع التي مير بها البلد، ولكن لها �صلبيات وتبعات 
انها  كما  الدرا�صية،  االجور  ارتفاع  ومنها  التعليمية  والعملية  الطالب  على 
وهي  واالهلية،  احلكومية  املدار�س  ترتاد  التي  التدري�صية  للكوادر  جمهدة 

مدعاة لك�صب الربح وذلك يكون على ح�صاب املدار�س احلكومية. 
ــس  ــدرو� ال اىل  احلــكــومــيــة  املـــدار�ـــس  طلبة  يلتجئ  ـــاذا  مل  •

اخل�سو�سية؟ 
• الدرو�س اخل�صو�صية لي�صت ظاهرة جديدة ونحن �صاعون اىل احلد منها 
باإقامة مراكز لتقوية الطلبة، ويدر�س فيها الكثري من املدر�صني املتميزين، 
ومديرية الرتبية تعمل على تطوير هذه املراكز ودعمها لتتمكن من ا�صتيعاب 

اكرب عدد من الطلبة ومب�صتويات جيدة قادرة على التفوق العلمي.
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املن�صغل  اآخرته،  بذكر  دنياه  عن  املنقطع  زه��ده،  حمراب  يف  املتبترّل  هذا 
، امل�صتكني يف  تاأمالته  ال�صابح يف  الغارق يف �صمته،  بوهج حروف كتابه، 

عزلته.
ويوجع  القلب  مايدمي  بكل  حبلى  اأيامه  م��رور  مع  التاريخ  حرية  وتطول 
النف�س ويذبح الكرامة ويزعزع االميان ويقتل الفرح وي�صفك الدم وينغرّ�س 

احلياة.
م�صت اأيامه متعاقبة، طويلة، مملة، خانقة، قاتلة. حتى بلغ الياأ�س غايته 
اأمل وال لذي  اأمل  القلوب حتى مل يبق لذي  ف�صخ�صت االب�صار وتزلزلت 
اأبلغ  املتبتل وهو غارق ب�صمت  والتاريخ ينظر بتعجب لذلك  رجاء رجاء. 
من اأي كالم، وهادئ هدوءا اأعتى من العا�صفة.. معتزال ورب عزلة اأجمع 

لل�صتات. 
يراه �صاخ�صا يزداد �صخو�صه ثباتا وتاألقا، ويف زحمة االغرتاب دليال ويف 

خ�صم اأمواج الفنت معينا ومنفذا
ر باالميان ال�صادق دربه  عيونه ناظرة لربها ودموعه لر�صاه الو�صيلة، عطرّ
ونرّر ب�صموع الزهد طريقه، فت�صارع اليه النا�س ت�صارع الفرا�س اىل منابع 
النور... احتواهم بعطفه وحمبته وفتح لهم رحاب قلبه وحملهم على �صاحة 
كفه، رحيما بهم، �صفيقا عليهم، �صاهرا الأجلهم، مناجيا ربه خلال�صهم... 

اأحبه النا�س حبهم للخري، وتعلقوا به تعلقهم باالمل.
كان  اأيام عجاف  اأيرّ  و�صجله االمني، وهو الين�صى  الزمن  والتاريخ ذاكرة 
يعي�صها النا�س.. اأياما مالأت النفو�س رعبا، واأذاقتهم ذال وهوانا، �صلبتهم 
اأمنهم وراحتهم.. زاد اخلوف ومنا الرتقب وُفقد االمل، وكانت يف ثقلها 

ان�صبابا،  يديه  تقبيل  على  النا�س  ين�صب  الرا�صيات.  اجلبال  من  اأ�صد 
من  حمل  مبا  اكتوى  واإن  وهو  والربكة،  باالطمئنان  دعواته  عليهم  فتعود 
ماآ�صيهم وماحتمله من  م�صاركتهم  وماذاقه من مرارة  واآالمهم  همومهم 
اأنه كان هادئا مطمئنا.. ينظر اىل امل�صتقبل  اإال  �صعوبة التخفيف عنهم. 
احلوادث  تهز  مل  فرجه.  من  املتيقن  اهلل،  ن�صر  من  الواثق  املوؤمن  بعني 

متا�صكه ومل تزعزع ثباته ومل تفترّ من قوته و�صجاعته. 
ويف حلظة مفاجئة و�صاعة غري متوقعة عند قلوب اأ�صابها الوهن واأعياها 
الوراء  اىل  التاريخ  ويلتفت  م��داره،  وينقلب  م�صاره  الزمن  يغريرّ  الرتقب، 
ها  ليعاين يف مزابله وجوها طاملا تربقعت بالكربياء وتلحفت بالغرور، غررّ
يحميها  بال�صالح  فا�صتجارت  امل�صطنعة،  قوتها  تها  وقورّ الزائف  عزها 

وبالظلم يدفع عنها.
اأذلة خا�صئون،مل يحمهم  اأعزاء االم�س  التاريخ يتعجب والعجب.. هاهم 
نفو�س  وذلت  �صاخمة  كانت  انوف  فاأرغمت  قوة،  عنهم  تدفع  ومل  �صالح 

متكربة. 
�صاروا كاجلراد املنت�صر، الملجاأ يلوذون به والماأوى يحميهم، مقهورون، 

منبوذون، حمتقرون، بعد العز الزائف والقوة امل�صطنعة واملنعة املفتعلة.
القادر القاهر الذي يهلك  العجب يف ذلك.. فهو حال الزمان، وهو اهلل 
احلكمة  اأقرتها  التي  احلقيقة  وه��ج  في�صطع  اآخ��ري��ن.  وي�صتخلف  ملوكا 
االلهية يف اأن القوة التكمن بال�صالح قدر كمونها يف االميان، واأن اخللود 
والبقاء الي�صنعه والتع�صف بل ي�صنعه العدل واالح�صان. فالتوكل على اهلل 
النا�س �صالح، و�صمت  والتوا�صع �صالح،  وحمبة  وال�صرب �صالح،  �صالح، 

•ال�صيخ حممد اخلاقاين

يف �ساعة من �ساعات زمان م�سى .. وقف التاريخ متاأمال، متعجبا، متحريا، مت�سائال. حني تخيل اأنه �سمع �سوته وهو يتلو من كتاب اهلل اآية 
ُكْم)  )االنفال60( ت�ساءل التاريخ بحرية وده�سة ِ َوَعُدوَّ ْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اهللَّ ٍة َوِمْن ِرَباِط اخْلَ وا َلُهْم َما ا�ْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ )َواأَِعدُّ

ترى ماذا يقدر اأن يعّد من قوة ؟!

مقاالتمقاالت

فتوى الدفاع الكفائي 
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احلكمة �صالح، والثقة باهلل �صالح.
ا�صتغربه  ما  حقيقة  وع��رف  عنه  ت�صاءل  ما  ج��واب  التاريخ  اأدرك  وهنا 
َلُهْم  وا  اآية )َواأَِع��دُّ يتلو من كتاب اهلل  اأن �صمع �صوته وهو  وحار فيه، يوم 
ُكْم)   َوَعُدوَّ  ِ اهللَّ َعُدوَّ  ِبِه  ُتْرِهُبوَن  ْيِل  اخْلَ ِرَباِط  َوِمْن  ٍة  ُقوَّ ِمْن  ا�ْصَتَطْعُتْم  َما 
)االنفال60(. عرف اأن اخلروج من ذل مع�صية اهلل اىل عز طاعته هي 
العز بال ع�صرية والهيبة بال �صلطان وهو ما كان يعده ويعمل له، وعليه له 

كان يعتمد وبقوته كان يحارب. 
عا�س عزيزا الأنه مل ينازع اهلل رداءه بل مت�صك بعزة املعرفة. توا�صع هلل 

فرفعه، واأحب اهلل فاأعزه. 
كرميا،  عزيزا  النفو�س  يف  وج��لرّ  القلوب  �صكن  والرفعة،  له  املجد  ك��ان 
د ماآثره القلوب وت�صري اىل عظيم اأفعاله  تلهج بالثناء عليه االأل�صن ومتجرّ

النفو�س.

واليغفل التاريخ اأن ي�صجل مايراه ويقراأه وي�صمعه، فال يخرج قلمه ليكتب 
ذلك كله يف �صفحاته بل يخرج اإزميله ليحفر يف جبني الزمن �صطورا تبقى 
التي  املاليني  قلوب  من  نابعة  كلمات  املتعاقبة..  االجيال  تقراأها  خالدة 
باأل�صن  تردد،  فراحت  به.  واآمنت  زمانه  وعا�صت  عا�صرته  اأنها  افتخرت 

�صادقة ومن قلوب موؤمنة، ن�صيد حمبتها ووالءها.
ِحيِم ( ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ) ِب�ْصِم اهللرّ

َعَك َربَُّك َوَما َقَلى )3(َوَلاْلآِخَرُة  َحى )1( َواللَّْيِل اإَِذا �َصَجى )2( َما َودَّ َوال�صُّ
ى )5( �صَ َخرْيٌ لََّك ِمَن ااْلأُوىَل )4( َوَل�َصْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك َفرَتْ

وكان عطاء ربك عطاء كرميا، ومن بع�صه اأن جعل لك هيبة بال �صلطان 
واملتمح�س يف حب اهلل  الوجدان  ال�صاكن يف  اأيها  فيا  بال ع�صرية.  وعزا 
واالن�صان، لك يف قلوب عارفيك جذوة حب وامتنان، لقد اح�صنت االداء 

و�صلكت بنا �صبل النجاة وعلمتنا احلب والكرامة واالباء.                
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استيحاء الطف فنّيا

احل�سيني حممد  • د. 

مرتبطة   ) حيدر  كاظم   ( الفنان  اأعمال  اإن 
يج�صد  ال��ذي  وبال�صكل  االإن�����ص��اين  بامل�صمون 
روؤيته  يبلور  اأن  ولذلك يحاول   ، امل�صمون  هذا 
باالعتماد   ، الفني  اأ�صلوبه  ويحقق   ، احلداثية 
اأعماله   واأ�صا�صية يف  االإن�صان كقيمة عليا  على 
وهذه جم�صدة على �صعيد الواقع ويف ا�صتلهام 
املوروث احل�صاري والرتاث ال�صعبي  باكت�صاف 
اجلوانب املعا�صرة اجلديدة بني روؤيته الواقعية 
، وما  اآخر ما هو واقعي  واالأ�صطورية ، مبعنى 

هو م�صاف اإىل هذه الواقعية.
كبري  اق��ت��دار  مع  باالأ�صالة  اأ�صلوبه  متيز  اذ   
للمو�صوعات  ال��درام��ات��ي��ك��ي  ال��ت��األ��ي��ف  ع��ل��ى 
العراقية  االأ�صاطري  من  املنتقاة  االأ�صطورية 
واملاآ�صي واالأحداث التاريخية الكربى ، متفردا 
بطرائقه الت�صكيلية املبتكرة الإحداث ما ي�صدر 

عنه ال�صدمة لدى املتلقي .

وق���د ظ��ه��رت جت��رب��ة ) ك��اظ��م ح��ي��در ( يف 
منحت  ك��ت��ج��رب��ة  ال��ط��ف  ل��واق��ع��ة  ا�صتلهامه 
تقنيات  مع  توازنت  درجة  االإن�صاين  امل�صمون 
اأن يوازن بني  اأحداث  الفنان بحيث  ا�صتطاع 
الفاجعة واالأ�صكال ذات الطابع املحلي املنقاد 
وفق االنفعال امل�صيطر عليه، ورمبا منحه  ذلك 
املعمارية  على  �صيادة  اأو  نفوذ  لب�صط  فر�صة 
الب�صرية ملو�صوعاته. فملحمة الطف البطولية 
االإن�صاين  ال�صمو  ق�صة  حتكي  اال�صت�صهادية 
اأو التزلف مع �صيطان  الذي ال يعرف الت�صنع 
فنيا  توظيفه  ميكن  ما  وهو  امل�صتبد،  ال�صلطة 

على اأكرث من م�صتوى اإبداعي.
 ومن النظرة االأوىل للوحات الطف عند حيدر 
االإم��ام  ملحمة  جت�صد  باأنها  للمتلقي  يتاأكد 
احل�صني )عليه ال�صالم( من واقعة الطف ، اذ 
نرى يف اإحداها جند يزيد بن معاوية يتقدمهم 

االإمام  راأ�س  الي�صرى  بيده  يحمل  وهو  ال�صمر، 
احل�صني )عليه ال�صالم( ليقدمه كهدية ليزيد 
ابن معاوية ، ف�صاًل عن ذلك ج�صد �صخ�صية  
اللوحة  ميني  يف  ال�صالم(  )عليه  علي  االإم��ام 
من  ويت�صح  الفقار،  ذي  �صيف  بيده  حاماًل   ،
بع�صالت  ال�صالم(  )عليه  علي  االإم��ام  وقفة 
بعزم  ل��ريد  ق��ربه  م��ن  ينتف�س  وك��اأن��ه  مفتولة 
على هذا املوقف اجللل والالفت لالنتباه، واأن 
�صورة ال�صم�س يف ذلك النهار احلزين انقلبت 
االأمي��ن  اجلانب  اأعلى  ويف  عقب،  على  راأ���ص��ًا 
احل�صني  االإم����ام  �صبايا  نب�صر  ال��ل��وح��ة  م��ن 
)عليه ال�صالم( ون�صائه واخليام، ونالحظ يف 
الوحدات  تكتمل  وهكذا  حملقة،  طيورًا  االأفق 

ال�صورية واالإ�صارية والرمزية.  
ك��ل �صمري  ق��د ح��رك��ت  ال��واق��ع��ة  ك��ان��ت  واأن   
االأل�صن  وتناولتها  حت��دي��د،  دون  االإن�صانية 

 يعد الفنان ) كاظم حيدر ( من الفنانني 
العراقيني الذين احدثوا عالمة فارقة يف ج�سد 
الت�سكيل العراقي . من خالل روؤيته املتحررة يف 
توظيف الرموز القدميـــة واإعادة تكوينـــها مبا 

ينا�ســب الع�ســر من خـــالل ا�ستلهــام اأ�سكـــال 
التـــراث القديــــم ،  ليحقق �سيئا جديدا يف الر�سم 

العراقي ، وروؤيته الدرامية التي جعلته يعبـــر 
بلغة اليوم  عن ماأ�ساة االإن�سان االأبدية ، ليتمكن 

من خالل الر�سم الك�سف عن اآلية بنائية معتمدا  
ما هو حتليلي تركيبي  . 

فنونفنون

كاظم حيدر
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اأ�صالمية  وديانتها  ولغاتها  اأ�صكالها  مبختلف 
اأنها اأعطت درو�صا ملن  اإ�صالمية، ومبا  اأو غري 
تبنى اأفكارها طريقا للن�صر كالزعيم الهندي 
غاندي الذي تعلم من احل�صني )ع( كيف يكون 
مظلوما لينت�صر، وانت�صار الفيل�صوف االأملاين 
)ماربني( لها اإذ يقول ال ي�صك �صاحب الوجدان 
اإذا دقق النظر يف اأو�صاع ذلك الع�صر وكيفية 
وا�صتيالئهم  مقا�صدهم،  يف  اأمية  بني  جناح 
امل�صلمني.  وتزلزل  النا�س  طبقات  جميع  على 
دي���ن ج��ده  بقتله  اأح��ي��ا  ق��د  اأن احل�����ص��ني  ل���ذا 
وقوانني االإ�صالم، ولو مل تقع تلك الواقعة، ومل 
امل�صلمني،  ال�صادقة بني  تلك احل�صيات  تظهر 
ولوال ا�صت�صهاد احل�صني وت�صحياته اجل�صام مل 
كان  بل  ما هو عليه قطعا،  االإ�صالم على  يكن 
كان  حيث  وقوانينه  ر�صومه  �صياع  املمكن  من 

يومئذ حديث العهد.
ه��ذا  ح��ي��در ح��ني ج�صد  ك��اظ��م  ال��ف��ن��ان  اإن    
ا�صتعارة  ي��روم  وك��ان   1969 �صنة  يف  املو�صوع 
هذا الرمز املهيب ليجري تطبيقاته على اأر�س 
الواقع واحلياة ال�صاخبة وال�صاجة باخل�صائر 
الفادحة، فاحل�صني )عليه ال�صالم( ميثل اأعلى 

قيم ال�صهادة .
الرمز وظالله  يعمق داللة  اأن  ا�صتطاع  لذلك   
 ، ل��الأح��داث  العامة  ال��وح��دة  ينبثق من  ال��ذي 

ليمنحه تاأوياًل النهائيًا. 
ق�صية  اخ��ت��ي��ار  يف  ري���ادة  �صكل  فقد  وب��ذل��ك 
تيارات معا�صرة  ان�صهرت فيها عدة  مركزية 
كالتعبريية والرمزية والتكعيبية ، وقد تكاثرت 
يف ل��وح��ات��ه زواي����ا ال��ن��ظ��ر، وم��ن��ح��ت اأ���ص��ك��اال 
م�صطحة وتكوينات ب�صرية جمالية يف ف�صائها 
ليوؤكد من خاللها على قيم   ، اخلطي واللوين 
الفداء ، وي�صتعيد مدلوالت ال�صهادة والبطولة 
وامل��وؤم��ن  ب��احل��ي��اة  الناب�س  االأم���ل  م��ن  ب���روح 

مب�صتقبل اأف�صل  . 
انتقائي  فنان  هو    ) حيدر  كاظم   ( والفنان   
من املناهج الت�صويرية ، التي جند لها �صدى 
يف تخ�صيب جتربته الذاتية ، اأي انه اخذ من 
التكعيبية  ومن  وارجتاليتها  عنفها   التعبريية 
يف  اأهليتها  الرمزية  وم��ن   ، البنائي  نظامها 
ويقود   ، امل�صر  مبعناها  االيقونية  عن  االإنابة 

باالأ�صى  ملتهبة  منطقة  اإىل  املرجعيات  تلك 
االإن�صاين حمذرا من �صخب االنت�صار لل�صكلي 

على ح�صاب املو�صوعي  . 
رموز  من  فيها  مبا  ال�صهيد  ملحمة  اإن  وعليه 
اأن  تاريخية ودالالت فنية مميزة ، ا�صتطاعت 
لتاريخ  معا�صرًا  وبعدًا  حديثاً  تف�صرياً  تعطي 
خلق  خ��الل   م��ن   ، العراقي  الت�صكيلي  الفن 
املناخ والت�صميم الداخلي لهذه االأعمال ، مما 
اإحداث  ، جتاه  اإ�صافية  �صمة حداثية  اأعطاها 

درامية معا�صرة... . 

الفنان يف �سطور 
ــــن مـــوالـــيـــد  كــــاظــــم حــــيــــدر م
على  حــ�ــســل   )1932( بــغــداد 
من  االأدب  يف  الــبــكــالــوريــو�ــس 
 )1957  ( العالية  املعلمني  دار 
معهد  يف  الفنية  درا�سته  واأكمل 
امل�سائي  الق�سم  اجلميلة  الفنون 
املركزية  الكلية  يف  ودر�ــس   كما 
عام  عنها  وتخرج  بلندن  للفنون 
1963. و�سارك يف جميع املعار�س 
اأقيمت  الــتــي  املهمة  العراقية 
اأقام معر�سني  خارج العراق ،كما 
�سخ�سيني يف بغداد عامي 1965 
معر�س  يف  و�ــســارك   ،1969  –
االأول ومعار�س جماعة  الزاوية 
تاأ�سي�س  يف  ــم  ــه ــس واأ� الــــــرواد، 
 1971 عام  االأكادمييني  جماعة 
الفنانني  جمعية  يف  ع�سو  وهو   ،

الت�سكيليني ونقابة الفنانني .
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•اإعداد: عبدالّرحمن الاّلمي
الزيارات املليونّية الأئّمة اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�سالم( من قبل امل�سلمني وغريهم هي من الظواهر الالفتة التي مل ت�سلم من النقد، ومن 
الت�ساوؤل واال�ستفهام عنها اأحيانًا ُاخرى، وباخل�سو�س زيارة �سريح االإمام احل�سني )عليه ال�ّسالم( بكربالء املقّد�سة من اأر�س العراق يف موا�سم 

عّدة من اأّيام ال�ّسنة، فيت�ساءل البع�س:
ة اإذا كانت الزيارة ت�ستلزم �سّد الرحال، وجت�ّسم عناء ال�سفر، و�سرف االأموال، وتقطيع  ما هو الغر�س العقالئي من زيارة قرب احل�سني؟ و خا�سّ

االأع�ساء، وزهق النفو�س..
والإي�ساح هذا الغر�س طرحنا ال�سبهة على اأربعة من مفّكري امل�سلمني وباحثيهم فقالوا:

ما الغر�س العقالئي من الزيارات املليونّية؟

حمّمد  ال�سّيد  يــقــول 
يف  ال�سريازي  املو�سوي 

كتابه ليايل بي�ساور:
لي�صت  القبور  زي��ارة  اأواًل: 
فقد  �صنة،  هي  بل  بدعة، 
ي����زور  اهلل  ر�����ص����ول  ك�����ان 
اهلل  )�صلى  فاإنه   القبور، 
اأم��ه  ق��رب  زار  واآل���ه(  عليه 
يف  م�صلم  )اأخ�����رج  اآم��ن��ة 
اآمنة  اأمه  �صحيحه 1/ 359 قال: زار )�صلى اهلل عليه واآل��ه( قرب 
البقيع  املدينة  املنورة، وزار  بالقرب من  واأبكى من حوله.(   فبكى 
 � اأبي احلديد  � البن  البالغة  للمدفونني فيه )�صرح نهج  وا�صتغفر 
138/10( فعندنا اأن زيارة قبور اآل  البيت من عالئم االإميان ولي�س 

كل م�صلم مبوؤمن. 
ثانيًا: اإذا ذهبتم اأنتم اإىل قباب االأئمة وم�صاهد اآل النبي )�صلى اهلل 
عليه واآله(  التي يزورها ال�صيعة، ف�صت�صاهدون باأعينكم اأنها مراكز 
ا�صمه{  فيها  ويذكر  ترفع  اأن  اهلل  اأذن  }بيوت  وهي  اهلل،  عبادة 

)النور، االآية 36(. 
فاملوؤمنون ي�صاألون حوائجهم من اهلل تعاىل ويبتهلون اإليه خا�صعني، 
الأجل  االأ�صبوع  يف  �صويعات  اإال  نهار  ليل  اأبوابها  تغلق  وامل�صاهد  ال 

التنظيف. 
فال�صيعي حينما ي�صافر اإىل تلك املزارات ال�صريفة يلتزم غالبًا يف 
احل�صور  فيها كلرّ يوم �صاعات عديدة، واأكرثهم يف�صلون احل�صور 
ما  اإىل  الظهر  وقبل  الفجر،  طلوع  بعد  ما  ال�صحر  اإىل  وقت  فيها 
بعده، وقبل املغرب اإىل ما بعد  الع�صاء، في�صلون النوافل ثم يقيمون 
الفرائ�س جماعة، وي�صتغلون بقراءة  القراآن الكرمي والدعاء، بكل 

لهفة ورغبة، وبكل خ�صوع وخ�صوع، فاأي هذه  االأعمال بدعة؟! 
اإن امل�صاهد التي يزورها ال�صيعة اإمنا هي اأماكن عبادة اهلل �صبحانه 
، منورة  بنور اأهل البيت عليهم ال�صالم وجمللة بهالة قد�صية من 

�صجرة النبوة والعرتة  الهادية. 
فلو مل تكن لهذه امل�صاهد اأية فائدة اإال التوفيق الذي يناله الزائر 
ربه  بعبادة  عمره  من  �صاعات  فيق�صي  لكفت،  ح�صوره  فيها  عند 
فقره  واإظهار  اإليه  والت�صرع  القراآن  والدعاء  بتالوة  اإليه  متقربا 
وحوائجه اإىل ربه، م�صتغرقا يف االأمور  املعنوية، متوجها اإىل املراتب 

االأخروية، ومن�صرفا عن االأمور املادية  وامل�صائل الدنيوية. 
فهل تعرفون يف بالدكم و �صائر البالد التي ي�صكنها اأهل ال�صنة  حماًل 
مقد�صًا يح�صره النا�س على خمتلف طبقاتهم يف كلرّ �صاعات الليل 

 والنهار، ي�صتغلون بالعبادة ويتقربون اإىل اهلل تعاىل لنيل ال�صعادة، 
كهذه  الرو�صات املقد�صة؟! 

اأما م�صاجدكم فال تفتح اإال اأوقات الفرائ�س ثم تغلق اأبوابها، واإين 
�صاهدت يف  بغداد مرقدي ال�صيخ عبد القادر اجليالين واأبي حنيفة، 
بع�س  فح�صر  ال�صالة،  وقت  اإال  وما  فتحت  مغلقة  اأبوابها  كانت 
ال�صوقيني املجاورين و�صلوا مع  االإمام املوظف ملديرية االأوقاف، ثم 

خرجوا واأغلقت االأبواب. 
ولكن مرقد االإمامني الع�صكريني � علي بن حممد الهادي وهو عا�صر 
لل�صيعة  ع�صر  احل��ادي  االإم��ام  وهو  الزكي،  احل�صن  االأئمة،  وابنه 
� الذي يقع يف مدينة  �صامراء يف العراق، و�صكان هذه املدينة من 
اأهل ال�صنة واجلماعة، وتوجد  جالية �صيعية م�صت�صعفة فيها، واأما 
ال�صادن وخدام الرو�صة املقد�صة فكلهم من  ال�صنة املوظفني ملديرية 
االأوقاف، وقد ي�صعب عليهم فتح اأبواب الرو�صة  قبل الفجر. ولكن 
باإحلاح واإ�صرار من ال�صيعة والزائرين يفتحون اأبوابها قبل  الفجر 
بالنوافل  وي�صتغلون  ب��اب،  كل  من  وامل��ج��اورون  ال��زائ��رون  ويدخل 
حتى  اجلموع،  تلك  يف  ال�صنة  اأهل  من  اأحد  يوجد  وال   والعبادات، 
يذهبوا  الباب  يفتحوا  اأن  بعد  عليها،  وامل�صوؤولني  خ��دام  الرو�صة 

ليناموا. 
واإين اأ�صاأل اهلل �صبحانه اأن يوفقكم لت�صافروا اإىل العراق لتقاي�صوا 
كيلو  الع�صرة  تقل عن  ال  بينهما  امل�صافة   � مدينتني  متقاربتني  بني 

مرتات �. 
اجلوادين  االإمامني  مرقد  ت�صم  وهي  الكاظمية،  مدينة  اإحداهما 
الكاظمني  عليهما ال�صالم � االإمام ال�صابع مو�صى بن جعفر، واالإمام 

التا�صع حممد  بن علي � وهي من مراكز ال�صيعة. 
ال�صنة  اأه��ل  ومركز  العراق  عا�صمة  وهي  بغداد،  مدينة  واالأخ��رى 
واإمامكم  اجليالين،  القادر  عبد  ال�صيخ  مرقد  واجلماعة،  وفيها 

االأعظم اأبي حنيفة. 
�صافروا اإىل هاتني املدينتني وقاي�صوا بينهما حتى تنظروا باأعينكم 
ال�صيعة عنهم!  وانطباع  ال�صالم  عليه  البيت  اأهل  اآث��ار  تعاليم  اإىل 
ال�صاملة  بركاتها  وتدركون  املنرية،  تلك  القباب  ون بربكات  فتح�صرّ
على الزائرين واملجاورين لها،  فاإن كثريا منهم ينامون اأول الليل 
يف  ليح�صروا  قبل  الفجر،  �صاعتني  ال�صحر  وقت  ي�صتيقظوا  حتى 
رو�صة االإمامني اجلوادين عليهما ال�صالم برغبة  وا�صتياق، فيقيموا 
نافلة الليل وي�صتغلوا بالدعاء والعبادة، وكثري منهم اأ�صحاب  متاجر 
كبرية ومهمة يف بغداد اإال اأن دور �صكنهم يف الكاظمية، فيق�صون 
 �صاعة اأو اأكرث يف الرو�صة املقد�صة بالعبادة والدعاء، ثم يذهبون اإىل 

 متاجرهم واأ�صغالهم واكت�صاب معاي�صهم. 
ولكن اإذا نظرمت اإىل اأكرث اأهايل بغداد، وهم مع االأ�صف منهمكون 

وم�صتقرون  يف  املعا�صي، 
وامل���اله���ي،  ال��ف�����ص��وق  يف 
ال��ب��غ��اء  ودور  ف��امل��ق��ام��ر 
والفجور  وحانات اخلمور، 

تعمل ليل نهار!! 

جعفر  ال�سيخ  ويــقــول 
كــتــابــه  يف  �ــســبــحــاين 
الكتاب  يف  )الـــزيـــارة 

وال�سّنة(:
ية،  اإنرّ زيارة االن�صان لقرب حبيبه ومن كانت له به �صلة روحية اأو مادرّ
ا ت�صتاق اإليه النفو�س ال�صليمة، فكلرّ َمن يعي�س حتت ال�صماء  هي ممرّ
ته واأقرباءه، ال يقطع عالقته مبن  با�صم االن�صان ال�صويرّ اذا فارَق اأحبرّ
ته و�صوقه  د حمبَّ ه باق، ويريد اأن ُيج�صِّ ًا، بل هو على حبرّ �صغف قلبه حبرّ
ب�صور خمتلفة، فهو تارًة ياأوي اإىل اآثار حبيبه ور�صوم داره واأطالله 
فيحتفظ باألب�صته واأثاثه وقلمه وخطوطه، وال يكتفي بذلك بل يحاول 
اأن يزور قربه وتربته حينًا بعد حني. كلرّ ذلك بباعث ذاتي من �صميم 
ه الفطرة اأن يخالفه اأو مينعه من و�صل  خلقته، فال ي�صحرّ لدين اأُ�صُّ

ائه وتعاهدهم.  اأحبرّ
دها ويذكر اآدابها ومينع عن بع�س االأمور غري  لكن لال�صالم اأن يحدرّ
الدخيلة يف �صميمها، لكن لي�س يف و�صعه مبا اأنرّه مناد لدين الفطرة 

ة بتاتًا.  اأن يقوم بقطع العالئق مع االحبرّ
وذكرت  القبور  زي��ارة  على  حثرّت  ة  ال�صنرّ اأنرّ  ترى  ذلك  �صوء  وعلى 
ا هو  ة � لو �صحرّ املنع � فاإمنرّ اءة، ولو منعت يف فرتة خا�صرّ اآثارها البنرّ

ملانع عن تطبيق احلكم وتنفيذه كما �صيظهر لك. 
هذا هو اأ�صل الزيارة، وق�صاء الفطرة على وفقه. 

م�صافًا اإىل ذلك فلها اآثار تربويرّة وهي ما يلي: 
االثار الرتبوية لزيارة القبور

النرّ  وذل��ك  واأخالقية  تربوية،  اآث��ار  على  تنطوي  القبور  زي��ارة  اإنرّ 
م�صاهدة املقابر التي ت�صمُّ يف طياتها جمموعة كبرية من الذين 
القدرة  م��ن  ع��ال  مبكان  وك��ان��وا  الدنيا،  احل��ي��اة  ه��ذه  يف  عا�صوا 
ي اإىل احلدرّ من روِح الطمع،  وال�صلطة، ثمرّ انتقلوا اإىل االخرة، توؤدرّ
ا ُتغريرّ �صلوك االن�صان ملا يرى اأنرّ املنزل  واحلر�س على الدنيا، ورمبرّ
�صاء  ما  اإىل  فيه  ب��اق  ومظلم  �صيرّق  بيت  هو  ��ا  اإمنرّ االخ��ري حلياته 
القيم  اإىل  ه  ويتوجرّ واملنكرات  املظامل  فعند ذلك رمبا يرتك  اهلل، 

واالخالق. 
واإىل هذا اجلانب من االأثر الرتبوي ي�صري النبي االأكرم )�صلى اهلل 

عليه واآله( ويقول: 

شبهة واكثر من رّدشبهة واكثر من رّد
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القلوب،  ترقُّ  فاإنرّها  فزوروها  اأال  القبور،  زيارة  عن  نهيتكم  »كنُت 
ر االخرة، وال تقولوا هجرًا«) املتقي الهندي، كنز  وتدمُع العني وتذكِّ

العمال : ج15، احلديث 42555 و 42998.( . 
ه ومل  وعن اأبي هريرة اأنرّ النبيرّ )�صلى اهلل عليه واآله( زار قرب اأُمرّ
اال�صتغفار فزوروا  وُنهيت عن  بالزيارة  »اأُم��رُت  لها. قال:  ي�صتغفر 
ر املوت«) م�صلم، ال�صحيح 2 : 671 ح108 � اأحمد  القبور، فاإنرّها تذكرّ
بن حنبل، امل�صند 1 : 444 � ابن ماجة، ال�صنن 1 : 676 � اأبو داود، 
ال�صنن 2 : 72 � البيهقي، ال�صنن 4 : 76 � الن�صائي، ال�صنن 4 : 90 � 

احلاكم، امل�صتدرك 1 : 376( . 
ركم  وعنه )�صلى اهلل عليه واآله( اأنرّه قال: »زوروا القبور فاإنرّها تذكرّ

االخرة«) ابن ماجة، ال�صنن 1 : 500 ح1569( .
االآثار االجتماعية لزيارة اأكابر الدين:

اآثار  وهنا  امل�صلمني،  قبور  لزيارة  الرتبوية  االآث��ار  على  فت  تعررّ قد 
زيارة  طليعتهم  ويف  وروؤ�صائهم،  امل�صلمني  اأكابر  بزيارة  تخت�سرّ 
اهلل  )�صلى  االك��رم  النبي 
يف  اأنرّ  وه��ي:  واآل���ه(  عليه 
ال�صكر  من  نوعًا  زيارتهم 
والتقدير على ت�صحياتهم، 
احلا�صر  للجيل  واإع��الم��ًا 
ب��اأنرّ هذا هو ج��زاء الَّذين 
ي�����ص��ل��ك��ون ط���ري���َق احل���قرّ 
والهدى والدفاع عن املبداأ 
والعقيدة. والجل هذا االثر 
لحاء ااُلمة، جند اأنرّ ااُلمم احليرّة تت�صابق على زيارة  املمتاز لزيارة �صُ
وا باأنف�صهم واأموالهم يف  مدفن روؤ�صائهم و�صخ�صيرّاتهم، الرّذين �صحرّ
والظاملني،  امل�صتعمرين  اأيدي  من  وا�صتقالله  ال�صعب  اإحياء  �صبيل 
ونه تعظيمًا وتكرميًا  ويقيمون الذكريات املئوية الحياء معاملهم، ويعدرّ

الهدافهم. 
ل�صخ�صيرّاته  واأ�صرحة  قبور  فيه  و�صرقه،  بغربه  العامل  هو  وه��ذا 
وعظمائه و�صلحائه من غري فرق بني ديني ودنيوي، النرّ االن�صان 
يرى زيارتهم تكرميًا لهم وتاأدية حلقوقهم ووفاًء لعهدهم، فكلرّ ما 

يقوم به فهو بوحي الفطرة ودعوتها اإىل ذلك. 
اإنرّ القبور التي حتظى باهتمام واحرتام املوؤمنني باهلل يف العامل � 
وخا�صة امل�صلمني � هي يف الغالب قبور حملة الر�صاالت اال�صالحيرّني 

تهم على الوجه املطلوب.  وا مهمرّ الذين اأدرّ
وهوؤالء ينق�صمون اإىل ثالثة اأق�صام: 

ر�صالة  عاتقهم  على  حملوا  الذين  الدينيرّون  والقادة  االنبياء   �  1
لوا اأنواع  وا � من اأجلها � بالنف�س واملال واالحباب، وحتمرّ ال�صماء و�صحرّ

املتاعب وامل�صاعب من اأجل هداية النا�س. 
معة حُترُق نف�صها لت�صيء  رون الذين كانوا كال�صرّ � العلماء واملفكرّ  2
موا للعامل،  لالخرين، وقد عا�س هوؤالء حياة الزهد واحلرمان، وقدرّ
والفكر  العلم  جم��االت  يف  الرائعة  والتحقيقات  القيرّمة  البحوَث 

والطبيعة ومفاهيم ال�صماء وعلوم الكون واملخلوقات وغري ذلك. 
3 � املجاهدون الثائرون الذين �صاقوا ذرعًا مبا يعي�صه املجتمع من 
الظلم و�صحق احلقوق والتمييز العن�صري اأو القومي، فثاروا �صدرّ 

الظلم والطغيان وطالبوا بحفظ كرامة االن�صان واأداء حقوقه، 
رون  اإنرّ النا�س يزورون قبور هوؤالء ويذرفون عندها الدموع، ويتذكرّ
بطوالتهم وت�صحياتهم، وُي�صعدون اأرواحهم بتالوة اآيات من القراآن 
ة اإليهم، وين�صدون ق�صائد يف مدحهم وثنائهم وتقدير  احلكيم هديرّ

مواقفهم امل�صرقة. 
والتقدير  ال�صكر  من  نوع  هي  ال�صخ�صيات  هذه  مراقد  زي��ارة  اإنرّ 
على ت�صحياتهم، واإعالم للجيل احلا�صر باأنرّ هذا هو جزاء الذين 

ي�صلكون طريَق احلقرّ والهدى والف�صيلة والدفاع عن املبداأ والعقيدة. 
اإنرّ جزاءهم هو خلود الذكر احل�صن والثناء اجلميل، بالرغم من 
ال�صخ�صيات  بتلك  النا�س  وتعريُف  وفاتهم،  على  الزمان  م��رور 
اأجلها، واح��رتام مراقدهم  وا من  التي �صحرّ الراقية ومبعتقداتهم 
اح��رتام  قبورهم  اح���رتام  النرّ  بكرامتها،  مي�سرّ  م��ا  ك��لرّ  ��ب  وجت��نرّ
لر�صاالتهم وعقائدهم، كما اأنرّ اأيرّ نوع من االهانة والتحقري جتاه 

مراقدهم هو يف احلقيقة اإهانة لر�صاالتهم وحتقري ل�صخ�صيرّتهم. 

من  بيان احلكمة  الكا�سي يف  الوهاب  ال�سيخ عبد  ويقول 
زيارة قرب احل�سني )عليه ال�ّسالم(:

�صاء  فَمْن  مو�صوع،  خري  الم(  ال�صرّ )عليه  احل�صني  قرب  زي��ارة  اإنرّ 
ال�صادق )عليه  االإم��ام  ا�صتكرث على حدرّ تعبري  َمْن �صاء  و  ا�صتقل 

الم(.  ال�صرّ
الم( عمل �صالح ومو�صوع ح�صن  اإنرّ زيارة االإمام احل�صني )عليِه ال�صرّ
فالأنرّ  العقلية:  الناحية  من  ح�صنه  ��ا  اأمرّ �صرعًا؛  و  عقاًل  حمبوب  و 
ة  تقدي�س العظماء و متجيد االأبطال بعد موتهم نزعة فطرية و �صنرّ
عقالئيرّة �صائدة يف كافة اأنحاء العامل، و بني جميع االأمم وال�صعوب 
واحل�صارات االإن�صانية منذ اأقدم الع�صور و اإىل يومنا هذا، بل اإنرّ 
كًا و اأ�صدرّ حمافظة على  ع�صرنا هذا وجيلنا احلا�صر هو اأكرث مت�صرّ

هذا التقليد من ال�صابق.
فرتى بع�س الدول التي لي�س لها زعيم �صابق معروف و بطل عاملي 
اإىل  يعمدون  ���ة  ااُلمرّ �صبيل  يف  وال��ف��داء  البطولة  فيه  د  متجرّ �صهري 
ونه )اجلندي املجهول(، يرمزون به اإىل  بناء ن�صب تذكاري ي�صمرّ
فيه  دون  و ميجرّ الوطن،  �صبيل  املثايل يف  والفداء  ة  الفذرّ الت�صحية 

البطولة وال�صهامة. 
وها نحن ن�صمع و نقراأ و نرى اإنرّه ما من رئي�س دولة زار اأو يزور دولة 
ُاخرى يف ال�صرق اأو يف الغرب اإالرّ وكان يف برامج زيارته موعد خا�س 
رها، اأو  لزيارة �صريح عظيم يف تلك الدولة وهو موؤ�ص�صها اأو حمررّ
زيارة الن�صب التذكاري فيها للجندي املجهول، في�صع على ذلك 
ال�صريح اأو ذلك الن�صب اإكلياًل من الزهور و يوؤدي التحيرّة املر�صومة. 
فاإنرّ زيارة قبور االأبطال ومراقد العظماء واأ�صرحة ال�صهداء �صرية 
ة اأو طائفة، فلماذا ُيالم  عقالئيرّة و�صنة اإن�صانية، ال تخ�سرّ قومًا اأو ُامرّ
الم(  ال�صيعة اأو ينتقدون اإذا زاروا مرقد االإمام احل�صني )عليه ال�صرّ
بكربالء و هو �صيرّد ال�صهداء واأبو االأحرار، وقدوة القادة االأبطال، 
ته  واملثل االأعلى لرجال االإ�صالح والفداء يف العامل، الذي اأنقذ ُامرّ
من خطر املحو والزوال، و دفع بها نحو االأمام وال�صري على الطريق 

امل�صتقيم بعد اأن كلرّفه ذلك جميع ما ملك يف هذه احلياة؟! 
الروحيرّة  املكا�صب  من  الم(  ال�صرّ )عليه  احل�صني  قرب  زي��ارة  ففي 
و  اأيرّ مرقد  زيارة  مثلها يف  لي�س  ما  واالأخالقيرّة  الفكريرّة  والفوائد 
الم(: » َمْن زار  �صريح اآخر؛ ولذا قال االإمام ال�صادق )عليه ال�صرّ
ا زار اهلل يف عر�صه«.  ه فكاأمنرّ الم( عارفًا بحقرّ احل�صني )عليه ال�صرّ
الم( قال: » زيارة احل�صني )عليه  ويف حديث اآخر عنه )عليه ال�صرّ
الم( بالوالية«.  الم( فر�س على كلرّ َمْن يوؤمن للح�صني )عليه ال�صرّ ال�صرّ
اأال ترى ال�صعوب غري امل�صلمة تنحت ال�صور، وتقيم التماثيل لرجالها 
مدنها؟  من  احل�صا�صة  وامل��واق��ع  ة  العامرّ ال�صاحات  يف  امل�صلحني 
ملاذا ي�صنعون ذلك؟ ال �صك اأنرّك تعرف اأنرّهم يفعلون ذلك تكرميًا 
اإىل  عملهم  و  ل�صريتهم  وتلقينًا  لت�صحياتهم،  �صكرًا  و  لذكراهم، 
م النحت  ال�صباب احلا�صر واالأجيال القادمة، غري اأنرّ االإ�صالم يحررّ

و�صنع التماثيل مطلقًا، والأيرّ �صخ�س كان.
املخل�صني  زعمائنا  تكرمي  الأجل  امل�صلمني  نحن  اأمامنا  لي�س  فلذا 
و �صهداءنا االأح��رار؛ الأجل االإعراب عن �صكرنا لهم، والأجل تلقني 
والوقوف  زيارة قبورهم،  اإالرّ  الطالعة �صريتهم ومبادئهم،  اأجيالنا 

اأمام مراقدهم خا�صعني م�صتوحني منها ذكريات الت�صحية والفداء 
ة.  يف �صبيل امل�صلحة العامرّ

هذا منطق ال�صيعة وفل�صفتهم لهذه الظاهرة، وهو كما تراه منطق 
العقل يف كلرّ زمان ومكان. 

اإجابته على  اآل فوزي �سمن  ال�سيخ �سيف  ويقول �سماحة 
هذه ال�سبهة:

نقل ثقة االإ�صالم ال�صيخ الكليني ب�صند �صحيح عن االإمام ال�صادق 
عليه ال�صالم قال : قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله : من اأتاين 

زائرًا كنت �صفيعه يوم القيامة .
ُم��ُروا   : ال�صالم  عليه  الباقر  االإم��ام  عن  �صحيح  ب�صند  اأي�صا  ونقل 
�صيعتنا بزيارة احل�صني ، فاإن اإتيانه فر�س على كلرّ موؤمن يقررّ للح�صني 

باالإمامة .
و روى �صيخ الطائفة ب�صند معترب عن عبد اهلل بن �صنان عن ال�صادق 

بينا احل�صني بن علي يف   :
رفع  اإذ  اهلل  ر���ص��ول  حجر 
اأبه: ما ملن  يا  راأ�صه فقال: 
 : فقال  موتك؟  بعد  زارك 
يا بني من اأتاين زائرا بعد 
موتي فله اجلنة ، ومن اأتى 
اأب��اك زائ��را بعد موته فله 
اجل��ن��ة ، وم��ن اأت���ى اأخ��اك 
زائ��را بعد موته فله اجلنة 

، ومن اأتاك زائرا بعد موتك فله اجلنة .
يف البداية ال بد من التنبيه على حقيقة هي اختيار اهلل جمموعًة من 
النا�س وا�صطفاوؤه اإياهم وهذا واإن مل يقبله البع�س ح�صدا اأو جهال 
َطَفى اآَدَم  َ ا�صْ اإال اأنه حقيقة واقعة فقد قال اهلل �صبحانه: ﴿ اإِنَّ اهللرّ
عمران: 33(  )اآل  اْلَعامَلِنَي ﴿  َعَلى  ِعْمَراَن  َواآَل  اإِْبَراِهيَم  َواآَل  َوُنوًحا 
وعرف النبي حممد �صلى اهلل عليه واآله بامل�صطفى واملختار لهذه 
اجلهة . متاما مثلما اأنه ميكن اأن يختار اهلل زمانا كرم�صان في�صرفه 
ذلك الت�صريف العظيم بحيث تكون اإحدى لياليه اأف�صل من ثمانني 
عاما لي�س فيها ذلك ال�صهر وتلك الليلة ، اأو يختار مكانا كمكة مع اأنه 
بح�صب الظاهر ﴿ ... َغرْيِ ِذي َزْرٍع ... ﴿ )اإبراهيم:37( وال �صرع 
وال ميزة ظاهرية اأو اأ�صخا�صا كمن ذكر . فيتعبد اهلل النا�س باحرتام 
تلك االأماكن واالأزمنة التي اختارها وتقدي�صها، ومن ذلك اأمر زيارة 

قبورهم .
اأما م�صروعية زيارة القبور : فال �صك فيها عند امل�صلمني وذلك ملا 
ورد من حديث ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله : اإين كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها فاإنها تذكركم االآخرة )م�صند اأحمد1� 145( 
فهو بالن�صبة للم�صركني من باب اأوىل . .. وقد دعا �صلوات اهلل عليه 
اإىل زيارة قربه بعد وفاته ، فقد نقل عنه )من زار قربي بعد موتي 
وجبت له �صفاعتي( و)من زارين يف مماتي فكاأمنا زارين يف حياتي( 
بل حتى غري قرب النبيرّ وقد ثبت اأنرّ النبيرّ �صلى اهلل عليه واآله قد زار 
ه فبكى واأبكى )ذخائر العقبى يف مودة اأهل القربى الأحمد بن  قرب اأمرّ
عبد اهلل الطربي( وكان �صلوات اهلل عليه يخرج فيزور قبور امل�صلمني 
يف البقيع كما كانت فاطمة الزهراء عليها ال�صالم تخرج اإىل امل�صجد 

فتزور اأباها ثم تخرج اإىل اأحد فتزور عمها حمزة بن عبد املطلب.
اأهداف الزيارة

1� تكرمي املزور واأداء حقه.
2� ارتباط بني النا�س وبني املع�صومني.

3� ت�صليط ال�صوء على جهاد ال�صاحلني وعمله، ولذلك كان املطلوب 
) عارفا بحقه ..(.
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تعلمت اأن اعمل ب�صرعة فمثلك ال يطيق االنتظار، لكن هذه املرة ما كنت 
اال�صتغراب.  اتابعك بنظرات  التي كنت  انا  املتوعدة؛  تتابعني بنظراتك 
هاهو وجهك تعلوه ابت�صامة وهدوء، ا�صتفزك فتتكلم ب�صماحة وا�صحكك 

فتبت�صم بال �صوت يجلجل يف ارجاء املنزل كالعادة.
من انت؟ ما عرفتك هذا اليوم؟ اين تنظر؟ ال �صيء يف االفق! ال �صيء 

حويل! ما االمر اجللل الذي ي�صرقك مني؟
عادتك،  غري  على  �صامتا  القليل؛  بالنزر  ع�صائك  من  اكتفيت  وعندما 
م�صغيا اىل كالمي عن يومي املعتاد؛ بغية اثارة انتباهك، ابت�صمت تلك 
�صاألتحق   – بهم�س  يل  وقلت  بحنان  يدي  تناولت  اجلميلة.  االبت�صامة 
احتاج  اين  تعرف  فانت  عيني؛  يف  تنظر  مل  ل�صامراء-  احل�صد  مع  غدا 
برا�صي  اطرقت  اي�صا  انا  دائما..  مفاجاأتك  ال�صتوعب  دقائق  ب�صع  اىل 
بعيدا؛ نظرت اىل النافذة؛ اىل ال�صماء، ثم اعرتفت لك اين ال املك اي 
ردة فعل. هل يجب علي ان افرح؟ او احزن او ...؟ ثم ماذا عني والبيت 
واالوالد وو.. مل جتبني، حاولت ان اغري املو�صوع؛ ان اقفز اىل ما قبل 
 ... التقيت  قد  اليوم  انني  ال�صابق،  كالمي  وتابعت   .. االخرية  جملتك 
العابثة لتخربين انك مطمئن على كل �صيء، واين اجيد  قطعت كلماتي 
مت�صية االمور حتى لو مل تعد.!!!! وحلقت غ�صتي بكلمة اخرية؛ " ان �صاء 
اهلل �صاعود اعدك"،  قطعت كالمك بغ�صة مال معها ج�صدي لالر�س " 

لي�س يل غريك"، فتحولت نربة �صوتك اىل اجلدية، قائال: " لي�س لدي 
خيار، الو�صع يزداد �صوء. اذا ترددت انا وامثايل وفاتت اللحظة املنا�صبة 
�صنخ�صر الدين والدنيا و�صاأخ�صركم! "  خفق قلبي با�صراب! لعل وجهي 
تغري اي�صا، النك بداأت تقراأ "اأمل ن�صرح لك �صدرك..."، تعرف ان تلك 

االيات رفيقتي ووردي، ولكن قلبي ظل خائفا هذه املرة.
مرت تلك الليلة جميلة لكنها غريبة، كاأنك حتدثني عن رجل اخر، وحلم 
على  نف�صك  توطن  حيث  �صنة.  كل  من  عا�صوراء  ايام  يف  يراودك   كان 
ال�صهادة يف طريق احل�صني.. ع�صق يختلط باملوت؛ فال يخافه وال يبايل 
به.. وكان علي هذه املرة ان ا�صغي لنب�س قلبك وهو ينب�س لغريي. ها 
هي �صحابة من احلزن والغرية واالنانية تكاد متطرين؛ لكنها ما امطرت!  
لي�س فرحي هذه  الذي هو  لت�صاركني فرحك؛  بعزم  النك كنت حتدثني 

املرة ولكنك فعلتها.
علي  متلي  وانت  كالعادة،  وا�صحكتني  بال�صعادة  ا�صعرتني  انك  انكر  ال 
 .. تريد   ... �صهيدا  عدت  اذا  عزائك  يف  اطبخه  ان  ت�صتهي  ما  طلبات 
وتريد... وتريد ... ، �صحكنا كثريا؛ قلت لك حينها امتنى ان ال متوت، 
فموتك يكلفني مدخرات حياتي.. وكنت تردد انك لن ترتكني ابدا، فما 
جمعه اهلل لن يفرقه احد.. �صاألتك و�صهادتك؟ قلت وعد اهلل ان يجمع 
للموؤمن اهله يف اجلنة، كنت تكلمني بني اجلد والهزل. يجب ان ي�صتمر 
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عن  ابعدهم  وان  باجتهاد  حياتهم  يكملوا  وان  مدار�صهم  يف  االطفال 
يف  حاجاتهم  لهم  ا�صرتي  ان  النا�س،  خيار  لهم  واختار  ال�صوء  ا�صدقاء 
عا�صوراء فهم يحبون ان يقيموا موكبا ح�صينيا على طريقتهم وان علي 
الرب باهلك وان اختك حتتاج اىل رعاية وان االخرى وان االخر وان وان 

�صرت كانك ابا لكل من تعرف.
مراأتك  كاين  علي؛  تنعك�س  م�صاعرك  كل  وكانت  بحزن..  تتكلم  تكن  مل 
تارة واخرى، وانا اعرت�س  ولي�س امراأتك فقط، لذلك كنا ن�صحك بني 
حالة  ينا�صب  كان  ما  االبتهاج  ذلك  بها.  كلفتني  التي  الواجبات  لكرثة 
الذي  وواجبك  القدمي  حلمك  انه  عرفت  الين  رمبا  حياتي،  عن  غيابك 
حدثتني عنه يف احلياة او رمبا النك جعلتني افكر مثلك؛ واحب مثلك.. 
ا�صتب�صارا  الفداء؛  ليلة  احل�صني  ا�صحاب  بتمازح  ذكرتني  النك  رمبا  او 
باجلنة ، وما ان حتني �صاعة �صمت حتى اعود افكر يف نف�صي؛ ثم اطرد 
ليلتي هذه؛ ال نف�صي وال  ي�صرق  ان  اريد اي �صيء  الغبية، فانا ال  الفكرة 
وا�صمع  كربال!  عن  فجاأة  حتدثني  الغربة.  وال  والاملوت  الغد  وال  اخلوف 
احلب  ذلك  ترجمة  عن  بل  احلب  عن  لي�س  كالما  االوىل  للمرة  منك 

املقد�س النبيل . 
وعلى حني غرة قبلت يدي! �صحبتها منك، تفاجاأت انك عدت تفكر بي! 
ال  الكثري  و�صتقدم  يل  قدمت  ليد  هلل،   قبلة  تلك  م�صتدركا؛  قلت  لكنك 

يد  اقبل  ان  امتنى  وقلت  اخر.  معنى  اىل  رفعتني  حينها  هلل.  اال  ل�صيء 
بريقا  اجد  انظر اىل عينك   . يديه  امثل بني  وانا  يوم،  ع ذات  احل�صني 

جديدا، �صيئا ما يجعلك تتاألق نورا! ماذا يحدث؟ 
انت  تعجبني  الفداء.  من  تقرتب  تتاألق حني  ال�صهداء  وجوه  ان  قلت يل 
ال�صعبية  كلماتك  غريي،  اليطيقه  الذي  جنونك  كل  تفا�صيلك،  كل  يف 
تبهرين..  املعنى  من  راقيا  زيا  احيانا  ترتدي  والتي  املفاجئة  امل�صحكة 
يقرتب  وهو  ي�صرق  كان  ال�صالم  عليه  فوجه احل�صني  تقول احلق؛  لكنك 
"ولقد �صغلني نور وجهه عن الفكرة  من الفداء!، حتى قال احد اللعناء 

يف قتلته"!. 
اغفر يل تلك الليلة؛ حني عقد النوم اجفاين دونك. كاأنه يريد ان ينعم 
باالمان بوجودك للمرة االخرية. كم ندمت �صباحا حني علمت انك مل 
تنم، ومل ترقد يف فرا�صك، طيلة الليل ترقب طلوع الفجر وحدك وترزم 

بع�س حاجياتك.
ويف ال�صباح كنت جنديا ما كنت زوجا، وكنت لك زميال ال غري؛ يتابع 
معك حاجات ال�صفر والرحلة والظروف ثم ينحني لك احرتاما. مل نبك 
ابدا! امل�صحك يف االمر؛ اننا مل نبك! رغم رقة م�صاعرنا كنا نتكلم بكل 
قوة واآباء!. قلت يل �صاأذهب الودع اهلي ومن هناك ا�صافر، وذكرتك هل 
حملت معك دعاء احلفظ، وقبل اجابتك؛ قلت يل هل حفظت ما قلت، 
وقبل اجابتي، قلت يل:" جاء املحرم ارفعي على منزلنا رايه"؛ �صفراء؛ 
اكتبي عليها "يا علي االكرب مدد" ! " وماذا بعد؟ "ال �صيء. �صات�صل بك 
الكلم االوالد بالهاتف". نعم، فهمت، كما تريد، �صار، هكذا كنت اردد 
وانت تبت�صم وتقول " ما اجملك وانت تفهمني ما احتاج" .. يف امان اهلل 
.. يف امان اهلل وحفظه .. "ال اله اال اهلل"، "حممد ر�صول اهلل" ؛ ال اكرث 

من ذلك البته.
هكذا خرجَت من منزيل يف ذلك اليوم! وبعد عدة دقائق فتحُت الباب 
لي�س حلم.  ال  ما جرى حلمًا؛  كل  لعل  تكون موجودًا،  لعلك  اخرى،  مرة 
ال�صفحة االوىل فيها خطك  تو�صط  الطاولة، وقد  ها هي مفكرتي على 
وبتلك  فقط.  عزيزا  كان  جميال؛  خطك  يكن  مل  ال  بالب�صملة،  اجلميل 
احلجة اقنعتني يوم ام�س، ان اكون يدك التي تكتب ما يحدث الحقا حتى 
تعود. قلت يل �صاترك لك �صرف تدوين هذه االيام اخلالدة يف �صحف 

اهلل.. هكذا تخدعني وت�صغلني عن غ�صة اال�صتياق.
ماذا اأوثق يا طاهر، وكل �صيء بعدك ال ي�صتحق التدوين. وكل امان �صار 
االو�صاع،  �صوء  ب�صبب  بعدك  البيت  يف  اعتكفته  الذي  اال�صبوع  خوف.. 
الدنيا وادبارها. وال�صيء الوحيد الذي ظل زادي  كان نذير �صوؤم بتنكر 
يف الت�صرب؛ اين كنت احفظك عن ظهر قلب، واتذكر كل كلماتك؛ حتى 
التي مل تقلها. اعي�س معك يف حلم يقظة وتتمتم روحي جماًل على ل�صانك 

تر�صدين يف �صاعات احلرية.
ان  حاولت  ال�صطور؟  هذه  �صتقراأ  وهل  ثانية؟  �صنلتقي  هل  اعرف  ال 

•لبنى جميد ال�سيخ زيني
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اطمئنك يف الهاتف ولكن حتى روحي ترجتف؛ فاال�صاعات متلئ الناحية 
ان الدواع�س يقرتبون ب�صرعة. وان القرى ت�صقط �صريعا. مر ا�صبوع ومل 
تت�صل، يبدو ان النهاية كانت ا�صرع بكثري مما كنا نعتقد! ولكني ازعم 
لن  �صامراء  عن  تدافع  �صبيله  يف  خرجَت  والذي  اعبده؛  الذي  الرب  ان 

يرتكنا... )زوجتك خديجة( 
انتهت اخر جملة لثالث �صفحات يف مفكرة الحدى اال�صر  اليقني  بهذا 
تعر�س  ان  بعد  بيتها  تركت  لعلها  الدجيل،  ق�صاء  �صكنة  من  العراقية 
لعدد من قنابر الهاون من الدواع�س. لكنها كلمات ق�صت م�صجعي، وانا 
الع�صكري املحنك؛ اآليت على نف�صي البحث عنها يف اأي مكان نزحت اليه 
العوائل النازحة من الدجيل وعزيز بلد، وكل ما يف جعبتي ا�صم طاهر 
ال  انه  رغم  معي،  حملته  لذلك  جرحي  ي�صبه  عراقي  وجرح  وخديجة. 

لو  حتى  بيوتهم  من  �صيء  اخذ  يجوز 
ونقط  ثكنات  ال�صتخدامها  ا�صطررنا 
الع�صكري  ب�صريف  واق�صمت  حرا�صة 
للبحث  �صاعود  حيا  بقيت  ان  اين 

عنهم. 
تعر�س  بداأ  اليوم  ذلك  م�صاء  يف 
و�صكلت  �صراوة،  يزداد  الدواع�س 
قلة عددها مع عدد من  �صريتنا على 
ال�صكان حمور �صد يف �صمال املدينة؛ 
بداأ  فيما  اال�صناد.  و�صول  حلني 
االهايل بالنزوح باجتاه بغداد اكرثهم 
ثارت  حتى  والن�صاء.  االطفال  من 
من  نارية  اطالقات  غرة  حني  على 
خلفنا؛ اربكت املوقف. يبدو ان نقطة 

ال�صيطرة التي كانت حتر�س مدخل املدينة اخللفي حتاول االن�صحاب بكل 
الياتها، مما اثار هلع النا�س واحدث م�صادات معهم. وعلى اثر ذلك كنت 
من اول من حترك ال�صتدراك املوقف، �صققت طريقي ب�صعوبة، تبني يل 
االمر  وتطور  النقطة  تلك  وقائد  الن�صاء  احدى  بني  م�صادة كالمية  انها 
لتدخل الرجال االخرين وبالكاد ا�صتطعت الدخول كانت ت�صرخ بوجهه 
اإملن  " طاهر  " ثم تنادي ب�صوت عال  " ايل يجنب خل ينطيني �صالحه 
عفتنا " ذلك ال�صوت الذي هز افئدة الرجال اخر�صني انا االخر، ووجم 
اجلميع دون حركة. حاولت ان ا�صعدها لل�صيارة لعلها اأم فاقدة ، ولكن 
الذي  ال�صارع  عن  لتنحيتها  حماوالتنا  كل  من  ا�صلب  كانت  جدوى  دون 
عدد  رجع  املوقف،  ذلك  وب�صبب  االن�صحاب.  من  ال�صيطرة  ملنع  قطعته؛ 
من النازحني كانوا يرددون "املا يدافع عن ار�صه خل يطم روحه" وتغري 
املوقف. والتحق افراد النقطة بنا مع ع�صرات ال�صباب، وفتحت خمازن 
احلبوب بقاعاتها الكبرية اليواء العوائل مع عدد من احلرا�صة حولهم. 

تلك الليلة �صعرت ان عدد نفو�س املدينة قد ازداد، ال ادري هل �صكنتها 
املالئكة؛ لتقاتل معنا اي�صا؟! ومع ازدياد وترية التعر�س، والذي ا�صتمر 
اىل �صاعات الفجر. كان اجلميع متعبا وبدون طعام او �صراب، حيث ت�صلل 
ان  يبدو  كاملة،  و�صلتنا وجبة  ال�صم�س  ومع اطاللة  املوؤن  لتوفري  البع�س 

الن�صاء كن يجهزن الطعام بعناية .. 
يف فرتة ا�صرتاحتي طلبت من احد ابناء املنطقة ان ي�صكرهن نيابة عنا، 
املراأة ما  تلك  ي�صاأل عن  وان  اذق طعام اطيب من هذا يف حياتي،  فلم 
بع�س  الغفوا  وتركني  �صيفعل  باأنه  فاأوما  �صهيد؟  ام  هي  هل  ق�صتها؟ 

الوقت.
كل  وكانت  الطعام،  مع  الن�صاء  من  عدد  ح�صر  اليوم  ذلك  ظهرية  يف 
تبحث عن ولدها او قريبها لالطمئنان على الو�صع. كنت ارقب وجوههن 
وا�صمع متازح  املخطوفة من اخلوف، 
البطوالت.  وا�صتعرا�س  رجالهن، 
الليلة  تلك  نخ�صر  مل  هلل  فاحلمد 
�صهيدا فقط بع�س اال�صابات. وفج�اأة 
اقرتب �صاحبي ليخربين " هذه املراأة 
طاهر"  ام  ذاتها  هي  طبخت  التي 
كثريا  ف�صكرتها  احداهن،  اىل  وا�صار 
و�صاألتها م�صتغربا كيف و�صعكم الطبخ 
يف هذه الظروف؟ فعددنا كبري ول�صت 
م�صطرة لذلك؛ قطعة خبز واي �صيء 
ما  ان�صاه  لن  امرا  فاأخربتني  تكفي. 
الن�صاء  �صغلت  لقد   " قالت  حييت، 
يفكرن  بع�صهن  كان  فقد  بالطبخ 
بيد  الوقوع  من  خوفا  باالنتحار؛ 
الدواع�س".. اذكر اين �صربت على جبيني بقوة، كما �صمعت ن�صيج بع�س 

الرجال حويل لذات االمر.
فتغريت نربة �صوتها كما �صمعتها اول مرة وقالت بحدة " �صني من ارجال 

تبجي يو طاهر اهنا جان هو�س"
ا�صمك  انت  طاهر؟  ام  لو  طاهر؟  زوجة  انت  اختي؟  امي؟   " فتو�صلتها 

خديجة؟ وطاهر اين االن؟ طيب اين ذهبت حني ق�صف بيتكم؟" 
زوجة  خديجة  اين  "اأي  عني  تبتعد  وهي  وقالت  بجدية  عباءتها  جمعت 
طاهر وهدمت بيتنا الهاونات؛ لكن كل �صيء �صريجع ان �صاء اهلل، البيت 
املفكرة  واخرجت  حقيبتي  اىل  فرك�صت   ، و�صامرة"  والدجيل  وطاهر 
وحلقتها؛ قلت لها الظاهر اننا بتنا يف بيتكم قبل ايام واحتمينا به وكنت 
اظنكم نزحتم ملدينة ثانية، وكانت هذه املفكرة ملقاة على االر�س فاخذتها 
للبحث عنكم، انتم واالطفال بخري؟ فاأ�صارت براأ�صها وهي تدعو لنا .. اما 
انا فكنت احمد اهلل ان التقيتها، على اأمل ان اأحظى بروؤية بطلها يوما ما.

�صفر اخلري � 1438 ه�60



الرف�ض
بريُق 

عا�سوراء..
يا ثاأر اهلِل االأعظم..

يا وجَع املالئكِة والنبيني..
اأيها ال�سهُم النابُت يف قلِب القدا�سة.. 

ِخ .. يا اأننَي الرُتاِب امل�سمَّ
واآهاَت نخٍل كربالئيٍّ حمدودِب الظهِر 

..
وُغ�سَة فراٍت اأرِغَم على الِتيِه 

فا�ستحاَل َعلقمًا ..
عا�سوراء..

يا جمَر ماآ�سينا امل�سجور
يا دمَع ماآقينا املهدور

يا جزعًا اأعيا كلَّ �سبور
يا ُحرقَة حمزَة واملنظور

***

عقيل احلمداين

ما ال�سرُّ خلَف كلِّ هذا الوجوم؟
واحتالك ال�سماء باأفالكها ..

حتى َبُهتْت االأهّلُة..
وتلعثمْت العقارُب والنواقي�ُس

وهَي تلوُك دقائقها املُّرة 
وهرَع ذو احلجِة يخلُع بيا�َس 

اإحرامِه..
يعّلُق على حائِط الرزايا..

ال فتاَت االأمِل
ُتعلُن انتهاَك حرمِة اأخيِه القادِم
فَتعلقَم العذُب .. ويُب�َس الل�سان ..

وطافْت الدموُع يف املاآقي..
وُا�ْسِرَب القلُب ُغ�سَة ُحزٍن ال فرَح 

بعدها اأبدًا ..
وت�سّمَر العامُل موكبًا ..

يرُقُب اإيذاَن املُ�ساب
***

ها هي مالئكُة الرحمن .. تن�سُر بريَق 
االأحزان

 وُتلِب�ُس قبتَك ال�سّماء ..  جلباَب 
العزاء 

اء  تطبُع ُقبلًة من نوٍر على ِترِبها الو�سّ
..

ُتنِزُل بريقًا م�سّمخًا برف�سَك القاين
خرُه ليوٍم ُيبِدلُه �ساحُب الثاأِر  تدَّ

ب�ُسند�ٍس ها�سميٍّ اأخ�سر..
وترفُع للحزِن واالأ�سى بريقًا..

 عكفْت احلوُر العنُي على ن�سجِه من 
�سوِد جدائلها.. 

عتُه بهتنِي مدامعها ُقربانًا لقلِب  ور�سَّ
الزهراء.. 

علمًا كلما اجتهَد اأئمُة الكفِر على حمِو 
اأثره..مل يزدْد اإال علّوًا وارتفاعًا ..
قد ُرِكزْت �ساريتُه يف قلوِب ع�ّساقك..

وال م�َس ُعرفُه �ساَق العر�س..
لُيعلَن للكوِن باأعلى نداء

هاتفًا بنَي االأر�ِس وال�سماء
م قد جاااااااااااااااااء حمرَّ

فحيَّ على العزاء..
***
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ت�سخي�س  على  ت�ساعد  التي  املبكرة  االأعرا�س  بع�س  واإليكم 
هذا املر�س عند االأطفال:

1-التاأخر اأو عدم تعلم ا�صتخدام اللغة، حيث اأن 40% ممن يعانون من 
التوحد ال ميكنهم التكلم.

2-ال�صعوبة يف بدء احلوار اأو اال�صتمرار به.
3-تكرار الكلمات اأو اجلمل التي �صمعها يف املا�صي ب�صكل م�صتمر.
4-عدم القدرة على التمييز بني الفكاهة واجلدية خالل احلديث.

عيون  يف  النظر  مثل  اجل�صد  لغة  ا�صتخدام  يف  الكبرية  5-ال�صعوبة 
االآخرين يف اأثناء احلديث اأو ا�صتخدام تعابري الوجه للتعبري عن غ�صب 

اأو فرح.
6-الف�صل يف تكوين �صداقات مع االأطفال من نف�س ال�صن.

اأو  االهتمامات  اأو  باللعب  �صواء  االآخرين  م�صاركة  يف  الرغبة  7-عدم 
االإجنازات.

8-عدم القدرة على فهم م�صاعر االآخرين مثل االأمل واحلزن، و عدم 
اإظهار اأي تعاطف معهم لهذا ال�صبب.

9-الرتكيز على �صيء واحد يف اأثناء اللعب، و قد يكون جزءا من لعبة و 
لي�صت اللعبة كاملة.

10-الثبات على ن�صق واحد من الن�صاطات واالألعاب، مثل االإدمان على 
األعاب الفيديو.

11-احلاجة للروتني، حيث اأن الطفل ال ي�صعر بالراحة والر�صا اإىل يف 
حال تكرار نف�س الن�صاطات ب�صكل يومي.

12-تكرار احلركات اجل�صدية با�صتمرار مثل الت�صفيق اأو الركل.

من غري املعقول اأن يولد الطفل �سليما ثم ي�ساب الحقا مبر�س التوحد، حيث اأن هذا املر�س يولد مع الطفل، وهو يفقد 
�ساحبه االأهلية الأن يعتني بنف�سه ويحتاج اإىل من يرعاه دائما.

وقد كان يعتقد �سابقا اأن اأعرا�س هذا املر�س ال ميكن مالحظتها يف �سن مبكرة من حياة الطفل، فالطفل ميكنه اأن يتطور 
كغريه من االأطفال، و لكن بعد مرحلة معينه يبداأ بفقدان مهاراته ب�سكل ملحوظ.

أعراض مبكرة لمرض التوحد
•اإعداد: علي الها�سمي
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العلماء يوضحون أسباب
فقدان الشهية عند النساء

اأظهرت التجارب اأن دماغ االأنثى ميلك ردة فعل اأقوى بكثري مما عند 
الرجال حني يتعلق االأمر بهيئة ج�صدها، ون�صرت نتائج هذه التجارب يف 

.Cerebral Cortex جملة
فظهور كيلوغرامات ا�صافية يف ج�صم امراأة يخلق عا�صفة من امل�صاعر 

ال�صلبية لديها، يف حني اأن الرجال ال يحركون �صاكنا يف هذه احلالة.
الواقع  خوذة  ارتداء  امراأة   و16  رجال   16 من  الباحثون  طلب  وقد 
اأنف�صهم من خاللها،  االفرتا�صي، التي تظهرهم، عندما ينظرون اإىل 
بهيئة اأنحف اأو اأ�صمن مما يف الواقع. ثم قام العلماء مبراقبة التغريات 
اأ�صلوب  م�صتخدمني  للم�صاركني  املختلفة  الدماغ  مناطق  ن�صاط  يف 

الت�صوير بالرنني املغناطي�صي الوظيفي.
اأقوى بكثري منها لدى الرجال عندما  الن�صاء كانت  اأن ردة فعل  فتبني 
يتعلق املو�صوع بهيئة اأج�صادهن، اإذ ي�صبح االت�صال بني مناطق الدماغ 
تنظم  التي  املناطق  وهي  ن�صاطا،  اأكرث  اجل�صم  اإدراك  عن  امل�صوؤولة 

امل�صاعر ال�صلبية كاالأمل واخلوف والغ�صب.
وقالت كاثرين بري�صتون )وهي واحد من القائمني على هذا البحث( يف 
مقابلة مع �صحيفة ديلي ميل: "ينت�صر اليوم يف املجتمع الغربي اخلوف 

على نطاق وا�صع ب�صاأن املظهر واملوقف ال�صلبي من عيوب اجل�صد".

•اإعداد: علي الها�سمي
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التقرير قال »فكر يف ذلك: متى كانت اآخر مرة قمت فيها بحفظ رقم 
هاتف ل�صخ�س ما؟ وما هي الفائدة يف تعلم طريقة االإمالء لكلمة طويلة 

ومعقدة، اإذا كان الت�صحيح التلقائي �صيقوم باملهمة بداًل منك؟«
ولكن مع كل املعرفة التي ميكن اأن نحتاجها اأكرث من اأي وقت م�صى، هل 

ن�صتعني مب�صادر خارجية ك�صبكة االإنرتنت فيما يتعلق بذاكرتنا؟
التقرير اأجاب بقوله: يف الواقع نعم، وفًقا لبحث اأجري موؤخًرا.

واإلينوي،  كاليفورنيا  جامعات  يف  اأكادمييون  بها  قام  حديثة  درا�صة 
التي  الطريقة  يحول  االنرتنت  �صبكة  على  املتزايد  اعتمادنا  اأن  وجدت 

نفكر ونتذكر بها.
من  جمموعة  على  الرد  النا�س  من  جمموعتني  من  طلب  الدرا�صة،  يف 
االأ�صئلة التافهة. وطلب من هوؤالء يف املجموعة االأوىل ا�صتخدام ذاكرتهم 
وح�صب، يف حني كان على املجموعة االآخرى البحث عن االإجابات على 
املجموعتني  اإىل  ال�صهلة  االأ�صئلة  من  جمموعة  توجيه  مت  ثم  االنرتنت. 

واإعطائهم خيار ا�صتخدام االإنرتنت. اأولئك الذين ا�صتخدموا االإنرتنت 
يف املرة االأوىل كانوا اأكرث عر�صة بكثري للقيام بذلك مرة اأخرى.

كانوا  بل  وح�صب،  االإنرتنت  �صبكة  اإىل  لالإ�صارة  عر�صة  اأكرث  يكونوا  مل 
منهم  جًدا  قليلة  حماوالت  �صوى  هناك  تكن  ومل  بذلك،  للقيام  اأ�صرع 
ملعرفة اجلواب باأنف�صهم، حتى عندما كانت االأ�صئلة ب�صيطة ن�صبًيا، وفق 

ما اأ�صار اإليه التقرير.
اأو�صح التقرير اأن كل هذا دليل على وجود اجتاه ي�صري الباحثون اإليه على 
اأنه »تفريغ معريف«. فقد اأ�صبح من ال�صهل جًدا البحث فقط عن �صيء ما 

على االإنرتنت، ونحن نتخلى حتى عن حماولة تذكر اأ�صياء معينة.
التقرير نقل عن »بنيامني �صتورم«، موؤلف الدرا�صة الرئي�س، قوله "بينما 
كنا يف ال�صابق قد حاولنا اأن نتذكر االأ�صياء باأنف�صنا، فاإننا االآن ال نهتم. 
من  وغريها  الذكية  الهواتف  عرب  املعلومات  من  املزيد  تتوافر  بينما 
االأجهزة، فقد اأ�صبحنا تدريجًيا اأكرث اعتماًدا عليها يف حياتنا اليومية".

ّيغير عقولنا
يف اأيام ما قبل االإنرتنت، اإذا �ساألك �سخ�س ما �سوؤااًل �سعًبا، فقد كان لديك عدة خيارات. كان اأمامك البحث عن �سخ�س ما تعرفه لديه 

االإجابة. كان بامكانك البحث يف املو�سوعات. اأو كان باإمكانك التوجه اإىل املكتبة الإجراء البحوث.
اأًيا ما كان عليه اختيارك، فقد كان من �سبه املوؤكد اأكرث تعقيًدا وي�ستغرق املزيد من الوقت مقارنة مبا تفعله اليوم: البحث على »جوجل«.
تقرير ن�سره موقع املنتدى االقت�سادي الدويل اأ�سار اإىل اأنه بف�سل التكنولوجيا – واالإنرتنت على وجه اخل�سو�س – مل نعد يف حاجة اإىل 

االعتماد على ذاكرتنا التي ال ميكن االعتماد عليها يف بع�س االأحيان ب�ساأن احلقائق الع�سوائية واملعلومات.

•اإعداد: علي الها�سمي
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•اإعداد: علي الها�سمي

اأن  التطوري  االإن�صان  لعلم  بالنك  ماك�س  معهد  يف  باحثون  اأعلن 
النا�س ذوي القدرات الفكرية العالية يعمرون اأكرث من غريهم.

اختبارات  عن  التجارب  من  �صل�صلة  اأملانيا  من  خرباء  واأجرى 
اأ�صدروا تقريرا  الذكاء ثم قاموا بتحليل االإح�صاءات، وبعد ذلك 
موقع  بح�صب  العمر،  وطول  الذكاء  بني  القائمة  العالقة  عن 

.medikforum.ru
العالية  الفكرية  القدرات  النا�س ذوي  اأن  النهائية  النتيجة  وكانت 

يعي�صون اأطول من اأولئك الذين ميلكون قدرات عقلية متوا�صعة.
ولكن يبقى ال�صوؤال ملاذا يعي�س النا�س من ذوي معدل الذكاء املرتفع 

فرتة اأطول؟

التطوري  االإن�صان  لعلم  بالنك  ماك�س  معهد  من  العلماء  يجيب 
اإىل نظام حياة  ي�صري  املرتفع  الذكاء  باأن معدل  ال�صوؤال  على هذا 
�صحيحة وعادات �صحية ت�صمن حياة طويلة، مما يعني الوقاية من 

االأمرا�س التي توؤثر على متو�صط العمر املتوقع.
اإىل ا�صتنتاج، بعد 20 عاما من  اأوروبا و�صلوا  اأن علماء من  يذكر 
مراقبة 1٬5 مليون من االأزواج امل�صنني، مفاده اأن الرجال االأطول 
ووفقا  املتعلمات.  الن�صاء  اأزواج  هم  االأحيان  معظم  يف  عمرا 
للباحثني فاإن �صبب هذه الظاهرة يكمن يف حقيقة اأن املراأة حتدد 

منط احلياة، والروتني اليومي والنظام الغذائي للزوج.

األذكياء يعيشون حياة أطول
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نحن.. و�سدى احل�سني 

• �سباح الطالقاين 

انه قوله تعاىل: )اإنا يريُد اهلَلُ لُيذهَب عنكُم الرج�َس اأهَل البيِت ويطهَركم تطهريًا(.�سيدي.. كيف �سرَت طاهرًا مطهرًا هاديًا مهديًا 
وملاذا القلوب َولهى بَك واليك حتى بعد مئات ال�سنني من رحيلك؟

ما الذي تقوله لبع�س الغافلني عن ر�ساك واليجّدون ال�َسري يف �سبيلك؟تربُد اأبدا(. لعل هذه القلوب اأدركْت قول جّدي ر�سول اهلل )اإن لقتل احل�سني حرارًة يف قلوب املوؤمنني ال 
اأقول لهم )ِر�سا اهلل ِر�سانا اأهل البيت، ن�سرُب على بالئِه ويوّفينا اأُجوَر ال�سابرين(.

كيف �سارت تربتك �سفاًء لكل داء؟ وبابًا ال�ستجابة الدعاء؟ ومنبعًا لالأئمة النجباء؟منافق(. هو قوٌل ف�سل قالُه جّدي امل�سطفى الأبي املرت�سى )يا علي ال يحّبك اإال موؤمن وال يبغ�سك اإال اليكم؟ملاذا يبغ�سكم بع�سهم وال يعّظم �ساأنكم بل يتوارى خلف احلجج الواهية لالبتعاد عن الهداية النجاة(.انُه قول خامت النبيني الذي ال ينطق عن الهوى... )احل�سني م�سباح الهدى و�سفينة امل�سلوبة حرماته؟كيف للنا�س اأن تهتدي بنورك وحتتمي بحماك منذ االأزل واأنت ال�سهيد امل�سبّية عياله 
ما الذي يرجوه الذين ا�سُت�سِعفوا عندما يلتّفون من حولك باملاليني وبال كلل او ملل؟يف تربته، والدعاء م�ستجاب حتت قبته(.هو حديث �سيد املر�سلني: )اإن اهلل خ�سَّ ولدي احل�سني بثالث: االأئمة من ذريته، وال�سفاء 

ملاذا النا�س تعّظُم �سعائركم وتتبع كالمكم قواًل لكنهم ال ي�سعون لتطبيقه منهجًا وعماًل؟غاٍل ومبغ�س قاٍل(. خاطب فيهم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأبي فقال له: )يا علي هلك فيك اثنان حمب كيف يهلُك فيكم املحّبون واملبِغ�سون على ال�سواء؟طينتنا يفرحون لفرحنا و يحزنون حلزننا(.  هوؤالء اأحّبتنا الذين قال عنهم اأبي اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم: )�سيعتنا ُخلقوا من فا�سل 
قلنا منذ مئات ال�سنني وال زال االأمر كما هو )النا�س عبيد الدنيا، والِدين لعق على األ�سنتهم 

وعدال بعد اأن ُمالأَت ظلمًا وجورا...ال ُب�سرى لكم اإال بظهور قائم اآل حممد عجل اهلل فرجه، فهو الذي �سيمالأ االر�س ق�سطًا اأخريًا �سيدي، هل من ُب�سرى ل�سيعتكم؟يحوطونه ما دّرت معائ�سهم، فاإذا حّم�سوا بالبالء، قّل الدّيانون(.

في الختامفي الختام





ة 
س

قد
لم

ة ا
ني

سي
لح

ة ا
تب

لع
ت ا

ارا
صد

ن إ
م

ح ـ 
با

ص
لم

 ـ ا
اء

طب
لخ

ى ا
صد

ظ ـ 
في

لح
 ـ ا

ير
وار

لق
 ـ ا

ث
وار

ـ ال
ار 

حر
 األ

ة ـ
ني

سي
لح

ة ا
ض

رو
)ال

...)
ي

ين
س

لح
ح ا

صال
 اال

ن ـ
قرآ

ى ال
صد

ر ـ 
خي

ة ال
تا

ـ ف
ير 

لخ
ة ا

تي
ـ ف

م 
اع

بر
ـ ال

ير 
صغ

ي ال
ين

س
لح

ا

ية
قاف

وث
ية 

كر
وف

ية 
دين

ت 
ارا

�سد
اإ

رة
ص

لب
ا

ى
ثن

لم
ا

ار
 ق

ذي

ان
س

مي

ط
س

وا

ية
س

اد
لق

ا

ف
نج

ال

ل
اب

ب
الء

رب
ك

اد
غد

ب

ى
ال

دي

ن
دي

 ال
الح

ص

ار
نب

األ

ك
كو

كر
ية

مان
لي

س
ال

ل
بي

ار

ك
هو

د

وى
ين

ن

ل
اب

ب
 /6

ع 0
صار

� /
 )﴿

( صني
حل�

م ا
الما

بة ا
مكت

07
80

72
66

57
ه�7

07
80

26
40

46
ه� 5

 /4
ع 0

صار
� /

ات
ذكي

ة ال
كتب

م
م/ 

ا�ص
الق

اء 
ق�ص

 /)﴿
( �صم

لقا
بة ا

مكت
07

80
12

60
62

ه�6

ف
شر

اال
ف 

نج
ال

)﴿
( صول

لر�
ع ا

صار
ة �

هاي
/ ن

�صى
ملرت

صة ا
�ص�

موؤ
07

70
97

43
43

1/
07

80
87

63
10

ه� 0
)﴿

( صول
لر�

ع ا
صار

� /
الل

اله
دار 

بة 
مكت

07
80

42
07

38
ه�4

ان
س

مي
07

80
10

26
22

ه� 1
يف/ 

ثقا
ة ال

ربي
ريال

ز خ
رك

م

ية
س

اد
لق

ا
ية 

صين
حل�

بة ا
لعت

ع ل
تاب

ي ال
�صر

 اال
صاد

الر�
ز ا

رك
م

صة 
قد�

امل
07

80
89

92
88

0/
07

80
12

35
47

ه� 2
ات

كتب
ع امل

صار
� /

جار
 الت

وق
 �ص

ة/
طلب

ة ال
كتب

م
07

80
11

87
60

ه� 5
بل 

مقا
ار 

تج
ق ال

�صو
ة/ 

لمي
الع

جد 
 ما

تبة
مك

ري
جلبو

ت ا
صرب

�
07

80
75

18
38

1/
07

70
30

19
61

ه� 6

ار
 ق

ذي
وبي

حلب
حة ا

�صا
ب 

 قر
ة/

صري
نا�

/ ال
اقر

الب
بة 

مكت
07

80
15

54
36

ه� 8
حة 

�صا
ب 

 قر
ة/

صري
نا�

/ال
راء

زه
ر ال

ة نو
كتب

م
وبي

حلب
ا

07
80

82
01

78
ه� 4

ال 
متث

بل 
مقا

ة/ 
فظ

حا
ز امل

رك
/ م

الد
املي

بة 
مكت

وبي
حلب

ا
07

78
01

15
60

16
ه� 

اد
د

غ
ب

بة 
لعت

/ ا
اب

لكت
م ل

دائ
ن ال

ادي
جلو

س ا
ر�

مع
�صة

قد
ة امل

ظمي
لكا

ا
07

71
51

60
26

7/
07

81
71

32
28

ه� 3
ي/ 

تنب
ع امل

صار
� /

ربي
الع

ب 
كتا

ر ال
دا

07
90

14
19

37
ه�5

طه 
رة 

عما
ي/

تنب
ع امل

صار
�/

رفة
املع

ني 
�صات

ة ب
كتب

م
الول

ق ا
طاب

/ال
�صي

لكا
بو ا

ا
07

90
22

78
55

ه�1
بي 

ملتن
ع ا

صار
�/

داد
 بغ

تبة
مك

07
90

35
14

10
ه� 8

بي
ملتن

ع ا
صار

� /
ري

واه
جل

ار ا
د

07
70

29
10

09
ه� 0

رة
ص

لب
ا

حة 
�صا

ار 
ع�ص

/ ال
زيع

لتو
ر وا

ن�ص
ء لل

هرا
الز

دار 
ربوم

م ال
ا

07
70

07
76

44
0/

07
80

10
46

21
ه� 3

لم 
م�ص

يل 
عق

ابو 
بة 

مكت
ار 

ع�ص
ق ال

�صو
وم 

لرب
م ا

ع ا
صار

�
07

70
90

76
59

1/
07

80
31

28
81

ه� 0

ى
ثن

لم
ا

ة/ 
ماو

ل�ص
ق ا

�صو
ر/ 

باق
ة ال

كتب
م

07
80

44
54

11
ه�4

دة 
عيا

ع ال
صار

� /
ربي

الع
ث 

رتا
ز ال

كنو
بة 

مكت
07

81
73

05
56

ه� 6
ية 

صعب
ال�

07
80

72
39

49
ه� 3

ء/ 
�صا

الك
ب 

حا
ا�ص

بة 
مكت

ك
خت

س
ى ن

عل
ل 

ص
اح


